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1. INTERVENÇÕES ESTRATÉGICAS  

As intervenções estratégicas consignadas no Plano Estratégico do IPBeja para 2014-17 (PE 2014-17) 

apresentam uma continuidade com trabalho realizado no quadriénio antecedente e, 

simultaneamente operacionalizam novos campos de ação. Das quarenta e uma (41) intervenções que 

se apresentam:  

 Vinte e três (23), estavam anteriormente inscritas no PE 2010-13 e, dada a sua 

natureza estrutural, mantêm-se na atualidade em funcionamento, 

 Dezoito (18) novas Intervenções foram criadas para o PE 2014-17. 

 

Tendo sido consensualizada na comunidade IPBeja no passado1, e dada continuidade no presente 

através do inscrito no programa de candidatura da atual presidência, a matriz (eixos e domínios) 

serviu de base ao constructo planeado. A metodologia de trabalho adotada para a construção do 

plano de ação, validada em processos anteriores de concretização e monitorização do plano 

estratégico que vigorou, pressupôs várias etapas que culminaram na contratualização, entre a 

presidência e os coordenadores das Intervenções, das metas e respetivo cronograma de execução. 

 

 

Figura 1. Etapas de construção do Plano de Ação  

 

                                                           
1
 Cf. IPBeja (2011). Plano Estratégico do IPBeja 2010-13. Estratégia e Plano de Ação. SPDE/IPBeja, p.6. 
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INTERVENÇÕES (de continuidade com o PE 2010-13) 

I.1.1. Consolidar o observatório da empregabilidade e inserção profissional dos diplomados 

I.1.2. Reforçar o IPBeja Empreendedorismo 

I.2.2. Implementar o projeto Educa em Rede 

I.2.3. Reforçar a aposta no centro de línguas 

I.3.1. Implementar o plano de cooperação estratégica com escolas e centros de formação 

I.4.1. Certificar os laboratórios 

I.4.2. Consolidar os pressupostos de participação no Sistema Regional de Transferência de Tecnologia (SRTT) e 
da dinâmica de inovação científica subjacente à estratégia 2020 

I.6.2. Elaborar o plano de comunicação  

II.1.1. Consolidar o IPBeja Editorial 

II.1.2. Reorganizar a dinâmica funcional da exploração agrícola 

II.2.1. Reforçar o papel do IPBeja Cubo  

II.2.2. Consolidar o canal institucional IPBeja TV 

III.1.1. Reforçar o incentivo e apoio à investigação 

IV.1.2. Promover o sucesso educativo e prevenção do abandono escolar 

IV.2.1. Reforçar o projeto IPBeja Cultura 

V.1.3. Certificar um sistema de gestão da qualidade 

V.1.4. Implementar um sistema integrado de gestão 

V.1.5. Consolidar o protocolo institucional 

V.2.1. Monitorizar o sistema de avaliação do desempenho docente 

V.2.1. Monitorizar o sistema de avaliação do desempenho não docente (SIADAP 3) 

V.2.3. Monitorizar a implementação das recomendações dos EUA 

VI.1.1. Aumentar a mobilidade internacional de colaboradores não docentes, docentes e estudantes 

VI.1.4. Realizar o Encontro COM Culturas 

 

INTERVENÇÕES (criadas para o PE 2014-17) 

I.2.1. Criar uma unidade de educação e formação ao longo da vida 

I.3.2. Conceção do plano de ação do processo de implementação dos cursos técnicos superiores 
especializados 

I.5.1. Formar o corpo docente em metodologias ativas de ensino aprendizagem 

I.5.2. Avaliar a implementação do processo de Bolonha no IPBeja 

I.6.1. Desenvolver e aplicar o estacionário institucional 

I.6.3. Implementar um sistema que permita consolidar a qualidade dos conteúdos institucionais difundidos 

I.6.4. Desenvolver, de acordo com o eixo de comunicação, o conjunto de suportes e canais de comunicação 
de apoio à intervenção de projetos e eventos estruturantes 

II.2.3. Consolidar a relação com os media partners regionais através do apoio à mediatização de conteúdos 

IV.1.1. Promover o apoio social para a integração do estudante 

IV.1.3. Intervir na comunidade - criação de observatório das dinâmicas do envelhecimento no Alentejo 

IV.2.2. Associar o IPBeja à promoção do cante Alentejano 

IV.3.1. Avaliar a eficiência energética dos edifícios do campus do IPBeja 

V.1.1. Rever os estatutos do IPBeja, promovendo a reflexão pública acerca da organização Institucional 

V.1.2. Apoiar a criação de uma estrutura representativa do pessoal não docente 

VI.1.2. Reforçar a cooperação ibérica, nomeadamente ao nível de programas doutorais 

VI.1.3. Afirmar o IPBeja enquanto interlocutor da CPLP 

VI.1.5. Cooperação com a SUL-América 

VI.1.6. Estudar a viabilidade da instalação de um centro de cooperação e formação do IPBeja, num dos países 
da CPLP, em parceria com instituições locais 



 

6 

2. EQUIPAS das INTERVENÇÕES 

EIXOS DOMÍNIOS INTERVENÇÕES COORDENAÇÃO da EQUIPA 

I. Qualidade 
Reconhecida no 
ensino e 
Aprendizagem 

I. 1. Aprendizagem ligada ao 
Emprego e ao Empreendedorismo 

I.1.1. Consolidar o observatório da empregabilidade e 
inserção profissional dos diplomados 

Pró-Presidente para Avaliação e Qualidade (João Leal) 

I.1.2. Reforçar o IPBeja Empreendedorismo Coordenador do Centro de Transferência do Conhecimento (José 
Pires dos Reis) 

I.2. Educação e formação ao longo 
da vida 

 

I.2.1. Criar uma unidade de educação e formação ao Longo da 
vida 

Pró-Presidente para a Investigação (João Paulo Barros) 

I.2.2. Implementar o Projeto Educa em Rede Manuel Masseno 

I.2.3. Reforçar a aposta no centro de línguas e culturas Coordenadora do Centro de língua e culturas (Maria João 
Cordeiro) 

I.3. Atração de novos clientes I.3.1. Implementar o plano de cooperação estratégica com 
escolas e centros de formação 

Vice-Presidente (Ana Luísa Fernandes) 

I.3.2 Conceção do plano de ação do processo de 
implementação dos cursos superiores especializados 

Vice-Presidente (Ana Luísa Fernandes) 

I.4. Aposta estratégica na 
investigação aplicada 

I.4.1. Certificar os laboratórios Nuno Sidónio Pereira 

I.4.2. Consolidar os pressupostos de participação SRTT e da 
dinâmica de inovação científica subjacente à estratégia 2020 

Pró-Presidente para o Planeamento e Desenvolvimento 
Estratégico (Sandra Saúde) 

I.5. Consolidar o Processo de 
Bolonha 

I.5.1. Formar o corpo docente em metodologias ativas de 
ensino aprendizagem 

Pró-Presidente para as Relações Internacionais (Nuno Loureiro) 

I.5.2. Avaliar a implementação do processo de Bolonha no 
IPBeja 

Pró-Presidente para as Relações Internacionais (Nuno Loureiro) 

I.6. Consolidar a marca IPBeja 
associada à qualidade de 
intervenção nas áreas de atuação 
estratégica 

I.6.1. Desenvolver e aplicar o estacionário institucional Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação (Aldo Passarinho) 

I.6.2. Elaborar o plano de comunicação 2014/2017 Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação (Aldo Passarinho) 

I.6.3. Implementar um sistema que permita consolidar a 
qualidade dos conteúdos institucionais difundidos 

Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação (Aldo Passarinho) 

I.6.4. Desenvolver, de acordo com o eixo de comunicação, o 
conjunto de suportes e canais de comunicação de apoio aos  
projetos estruturantes 

Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação (Aldo Passarinho) 
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EIXOS DOMÍNIOS INTERVENÇÕES COORDENAÇÃO da EQUIPA 

II. Promover a Inovação II. 1. Desenvolver de Dinâmicas 
de Sustentabilidade 

II.1.1. Consolidar o IPBeja Editorial Maria do Sameiro Masseno 

II.1.2. Reorganizar a dinâmica funcional da exploração agrícola Pró-Presidente para Exploração Agrícola (António Nunes Ribeiro) 

II.2. Na Relação com a 
comunidade 

II.2.1. Reforçar o papel do IPBeja Cubo Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação (Aldo Passarinho) 

II.2.2. Consolidar o canal institucional IPBeja TV Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação (Aldo Passarinho) 

II.2.3. Desenvolver um plano de ação para a conceção de uma 
estrutura de apoio à mediatização de conteúdos digitais em 
parceria com media partners regionais 

Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação (Aldo Passarinho) 

III. O IPBeja como Centro 
de Conhecimento, boas 
Práticas e melhores 
Tecnologias Disponíveis 

III.1. Sustentabilidade da 
Investigação 

III.1.1. Reforçar o incentivo e apoio à investigação Pró-Presidente para a Investigação e Conhecimento (João Paulo 
Barros) 

IV. Funcionamento do 
IPBeja como Comunidade 
Aberta, Solidária, 
Participativa e Coerente 

IV.1. Dimensão do IPBeja IV.1.1. Promover o apoio social para a integração do estudante Ana Isabel Fernandes 

IV.1.2. Promover o sucesso educativo e prevenção do abandono 
escolar 

Pró-Presidente para Avaliação e Qualidade (João Leal) 
Presidente do Conselho Pedagógico (João Portugal) 

IV.1.3. Intervir na comunidade - Observatório das dinâmicas do 
envelhecimento no Alentejo 

Coordenadora do ODEA-IPBeja (Maria Cristina Faria) 

IV.2. Dimensão Cultural do 
IPBeja 

IV.2.1. Reforçar o Projeto IPBeja Cultura Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação (Aldo Passarinho) 

IV.2.2. Associar o IPBeja à promoção do cante alentejano José A. Orta 

IV.3. Dimensão Ambiental  
 

IV.3.1. Avaliar a eficiência energética dos edifícios do campus do 
IPBeja 

Nuno Rosário 
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Tabela 1. Eixos, Domínios, Intervenções e Coordenação das Equipas

EIXOS DOMÍNIOS INTERVENÇÕES COORDENAÇÃO da EQUIPA 

V. Promover a Cultura e 
Identidade Institucional, 
suportada por um Modelo 
de Transversalidade 

V.1. Dinâmica e Funcionamento 
Organizativo em Conformidade com o 
Modelo Estatutário 

V.1.1. Rever os estatutos do IPBeja, promovendo a 
reflexão pública acerca da organização 
institucional/dinamização de fóruns de discussão 

Administrador do IPBeja (Paulo Cavaco) 

V.1.2. Apoiar a criação de uma estrutura representativa 
do pessoal não docente 

Administrador do IPBeja (Paulo Cavaco) 

V.1.3. Certificar um sistema de gestão da qualidade Pró-Presidente para Avaliação e Qualidade (João Leal) 

V.1.4. Implementar um sistema integrado de gestão Vice-Presidente do IPBeja (Isidro Féria)   

V.1.5. Consolidar o protocolo institucional Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação (Aldo Passarinho) 

V.2. Consolidar a cultura de avaliação V.2.1. Monitorizar o sistema de avaliação do 
desempenho docente 

Presidente do IPBeja (Vito Carioca) 
Pró-Presidente para Avaliação e Qualidade (João Leal) 

V.2.2. Monitorizar o sistema de avaliação do 
desempenho do pessoal não docente  

Presidente do IPBeja (Vito Carioca) 
Pró-Presidente para Avaliação e Qualidade (João Leal) 

V.2.3. Monitorizar a implementação das 
recomendações da EUA 

Pró-Presidente para Avaliação e Qualidade (João Leal) 

VI. Reforçar a 
Internacionalização num 
Contexto de 
Diversificação e Qualidade 

VI.1. Estratégia de Internacionalização VI.1.1 Consolidar a mobilidade internacional de 
colaboradores não docentes, docentes e estudantes 

Pró-Presidente para as Relações Internacionais (Nuno Loureiro) 

VI.1.2. Reforçar a cooperação ibérica, nomeadamente 
ao nível de programas doutorais 

Pró-Presidente para as Relações Internacionais (Nuno Loureiro) 

VI.1.3. Afirmar o IPBeja enquanto interlocutor da CPLP Pró-Presidente para as Relações Internacionais (Nuno Loureiro) 

VI.1.4. Realizar o encontro COM Culturas Pró-Presidente para as Relações Internacionais (Nuno Loureiro) 

VI.1.5. Cooperação com a Sul-América Pró-Presidente para as Relações Internacionais (Nuno Loureiro) 

VI.1.6. Estudar a viabilidade da instalação de um centro 
de cooperação e formação do IPBeja, em Moçambique, 
em parceria com instituições locais 

Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação (Aldo Passarinho) 
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3. FICHAS INDIVIDUAIS DE INTERVENÇÃO 

 

3.1 EIXO I. QUALIDADE DO ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

DOMÍNIOS 

 

I. 1. Aprendizagem ligada ao emprego e ao 

empreendedorismo 

I.2. Educação e formação ao longo da vida 

I.3. Atração de novos clientes 

I.4. Aposta estratégica na investigação aplicada 

I.5. Consolidar o Processo de Bolonha 

I.6. Consolidar a marca IPBeja associada à qualidade de 

intervenção nas áreas de atuação estratégica 
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Intervenção I.1.1. Consolidar o Observatório da empregabilidade e inserção profissional 

dos diplomados 

PLANO DE AÇÃO 
 
Equipa Pró- Presidente para a Avaliação e Qualidade (Coordenação) 

Gabinete de Qualidade, Avaliação e Procedimentos   
Gabinete de Inserção na Vida Ativa 

Recursos 
Financeiros 
(estimativa 
orçamental) 

Não determinado. Despesas a identificar sujeitas a cabimentação e prévia aprovação do Conselho de 
Gestão. 

 

Objetivos 

 Recolher os perfis de empregabilidade e de inserção profissional dos diplomados de 1º ciclo no IPBeja; 

 Detetar as necessidades de formação dos diplomados de 1º ciclo no IPBeja; 

 Identificar junto das entidades empregadoras o perfil dos diplomados ao nível da capacidade de resposta às 
necessidades do mercado. 

 
Indicadores de realização  

 
Indicadores de resultado  

 Revisão e melhoria dos inquéritos existentes para 
aplicação, em 2014/2015/2016; 

 N.º contactos efetuados (por telefone ou e-mail) para 
aplicação dos inquéritos, por ano; 

 N.º de inquéritos aplicados, por ano; 

 % de inquéritos aplicados face ao n.º total de diplomados 
do IPBeja em análise no ano; 

 % de inquéritos aplicados face ao n.º total de empresas 
envolvidas no estudo; 

 % de inquéritos validados face ao n.º total de diplomados 
do IPBeja em análise no ano; 

 % de inquéritos validados face ao n.º total de empresas 
envolvidas no estudo. 

Relatório anual com informação sobre: 

 perfis de empregabilidade e de inserção profissional 
dos diplomados (1ºciclo); 

 necessidades de formação dos diplomados (1ºciclo); 

 estratégias de adaptação dos diplomados (1ºciclo) às 
exigências do mercado de trabalho. 

 
 

 

Metas 
 

Relatório anual (cf. descrito), com base nas respostas validadas de pelo menos 55% dos diplomados em análise e 60% das 
empresas envolvidas no estudo 
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Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Compromisso 

 

O presente Plano de Ação é assumido como válido no período temporal de 2014 a 2017 
 

 
___________________      
João Mendes Leal 
Pró-Presidente para a Avaliação e Qualidade                                                                          
 

 
_______________________________ 
Vito Carioca 
Presidente do IPBeja 
 

Ano/Mês 2014 2015 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Revisão e melhoria 
do inquérito  

                        

Aplicação do 
inquérito 

                        

Análise dos 
resultados do 
inquérito 

                        

Relatório dos perfis 
(cf. descrito) 

                        

Ações de reflexão 
ao nível 
Departamentos e 
CTCC dos cursos 

                        

Ano/Mês 2016 2017 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Revisão e 
melhoria do 
inquérito  

                        

Aplicação do 
inquérito 

                        

Análise dos 
resultados do 
inquérito 

                        

Relatório dos 
perfis (cf. 
descrito) 

                        

Ações de reflexão 
com 
Departamento e 
CTCC dos cursos 

                        



 

12 

Intervenção I.1.2. Reforçar o IPBeja Empreendedorismo 

PLANO DE AÇÃO 
Ação 1 - Desenvolver incubadora de empresas de base tecnológica (mediante aprovação da 
candidatura ao Sistema Regional de Transferência de Tecnologia) 

Equipa José Pires dos Reis (Coordenação) 
Fernanda Pereira 
Fernando Teixeira 

Equipa Complementar A sociedade terá como parceiros principais, para além do IPBeja: o COTR, o 
CEBAL, a Lógica, EM (Parque Tecnológico de Moura), o LNEG, a Câmara 
Municipal de Beja, o NERBE-AEBAL e o Centro de Investigação em 
Economia e Gestão do IPBeja (CIGES) 

Recursos Financeiros 
(estimativa orçamental) 

Custo de construção e apetrechamento: 
Investimento Total: 377.885,25€ 
Comparticipação FEDER solicitada: 200.657,07€ 
Comparticipação Nacional: 177.228,18€ 
Não determinado. Despesas a identificar sujeitas a cabimentação e prévia 
aprovação do Conselho de Gestão. 

 

 

Objetivos 

Fomento do empreendedorismo e da criação de novas ideias de negócio e de novas empresas de base tecnológica 
junto da comunidade, em geral (tendo por base a zona de intervenção primária correspondente ao Distrito de Beja) e 
pela comunidade académica do IPBeja, em particular. 

Indicadores de realização  Indicadores de resultado  

Após o apetrechamento, desenvolver a Incubadora 
implica o seguinte: 

 Constituição da equipa gestora e de apoio técnico da 
Incubadora de Empresas de Base Tecnológica; 

 Definição do modelo de gestão; 

 Elaboração do regulamento de Propriedade 
Intelectual; 

 Elaboração do regulamento de funcionamento da 
Incubadora; 

 Criação de um portal. 

A partir o início efetivo de funcionamento da Incubadora: 

 N
o
 de protocolos estabelecidos de suporte ao 

funcionamento da Incubadora; 

 N
o
 de ações de formação desenvolvidas, por ano; 

 N
o
 de eventos/sessões de sensibilização de 

promoção do empreendedorismo, por ano; 

 N
o
 de planos de negócio produzidos, por ano;  

 N
o
 de reuniões de contacto com clientes dos serviços 

da incubadora, por ano. 

Após o apetrechamento e desenvolvimento da 
Incubadora: 

 N
o
 de protocolos estabelecidos de suporte ao 

funcionamento da incubadora; 

 Regulamento de propriedade Industrial da 
incubadora.  

 Regulamento de funcionamento da incubadora. 

 Implementação do portal. 

A partir do início efetivo de funcionamento da incubadora, 
por ano: 

 N
o
 de pessoas envolvidas nos eventos/sessões; 

 N
o
 de formandos nas ações de formação; 

 No de projetos selecionados para pré-incubação, No 
de empresas instaladas na incubadora; 

 No de start-up; 

 N° de spin-off; 

 N° de empresas apoiadas, por ano; 

 N° de empregos criados através das start-ups; 

 N° de empregos criados através das spin-off; 

 N° de empregos criados pelas empresas instaladas 
na incubadora; 

 N° de empreendedores apoiados, por ano. 
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Metas 
A partir do início de funcionamento da Incubadora, por ano: 

 3 empresas instaladas na incubadora 

 1 start-up 

 2 spin-off 

 5 empresas apoiadas 

 2 empregos criados através das start-ups 

 4 empregos criados através das spin-off 

 9 empregos criados pelas empresas instaladas na incubadora 

 5 empreendedores apoiados  

 

Cronograma 

 

 

 

 

 

 

Ano/Mês 2014 2015 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Apetrechamento do 
espaço da incubadora 

                        

Constituição da equipa 
gestora e de apoio 
técnico 

                        

Definição do modelo 
de gestão 

                        

Regulamento de 
Propriedade Industrial  

                        

Elaboração do 
Regulamento de 
funcionamento da 
Incubadora 

                        

Criação do Portal.                         

Divulgação sobre o 
potencial tecnológico 
do IPBeja 

                        

Realização de eventos 
de sensibilização  

                        

Conversas com 
potenciais 
empreendedores  

                        

Captação e apoio inicial 
aos projetos de 
empreendedores 

                        

Apoio permanente às 
empresas que integrem 
a incubadora 
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Ano/Mês 2016 2017 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Conversas com 
potenciais 
empreendedores  

                        

Captação e apoio inicial 
aos projetos  

                        

Apoio permanente às 
empresas que integrem 
a incubadora 

                        

Reanálise permanente 
dos projetos em curso  

                        

Divulgação sobre o 
potencial tecnológico 
do IPBeja  

                        

Realização de reuniões 
periódicas com a 
equipa gestora  

                        

Realização de reuniões 
periódicas com as 
empresas inseridas na 
incubadora. 
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PLANO DE AÇÃO 
Ação 2 – Desenvolver ações de incentivo de boas práticas de empreendedorismo e de contacto 
com empreendedores 
Equipa Fernando Teixeira (Coordenação) 

José Pires dos Reis  
Fernanda Pereira 

Equipa Complementar Maria Isabel Gonçalves 
Miquelina Pena 
Pedro Bento 
Luís Luz 

Recursos Financeiros 
(estimativa orçamental) 

Não determinado. Despesas a identificar sujeitas a cabimentação e 
prévia aprovação do conselho de Gestão. 

 

Objetivos 

 Aumentar o n.º de alunos que apresentam projetos de criação de empresas junto do Centro de Transferência do 
Conhecimento/IPBeja Empreendedorismo; 

 Promover o empreendedorismo através do contacto com jovens empreendedores da região; 

 Promover a dar formação sobre o empreendedorismo dos estudantes do IPBeja 

 Indicadores de realização  Indicadores de resultado  

 N.º de colóquios "conversas com empreendedores"; 

 N.º oficinas de formação em empreendedorismo para 
estudantes; 

 N.º de ações de formação, divulgação/promoção e 
acompanhamento do concurso Poliempreende 11; 

 Desenvolvimento de parcerias no âmbito do 
Empreendedorismo com entidades da Região. 

 N.º de alunos que apresentam projetos de criação 
de empresas junto do centro de transferência do 
Conhecimento/ IPBeja Empreendedorismo; 

 N.º de estudantes do IPBeja participantes, por 
colóquio “conversas com empreendedores"; 

 N.º estudantes participantes nas oficinas de 
formação, por oficina; 

 N.º estudantes e de docentes envolvidos nas ações 
de formação, divulgação/promoção e 
acompanhamento do concurso Poliempreende 11. 

 
 

 

Metas  

 Duplicar, por ano, o n.º de alunos que apresentam projetos de criação de empresas junto do centro de 
transferência do conhecimento/IPBeja Empreendedorismo 

 Participação de 100 estudantes do IPBeja por colóquio "conversas com empreendedores" 

 Envolvimento de 200 alunos e 5 docentes do IPBeja por edição, nas próximas edições do concurso 
Poliempreende 11 

 4 Oficinas de formação em empreendedorismo, por ano 

 Participação de 20 alunos por oficina de formação em empreendedorismo 
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Cronograma 

 

 

 

 

 

Ano/Mês 2014 2015 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Conversas com 
empreendedores 

                        

Concurso Poliempreende 
11 

                        

Oficinas de formação em 
empreendedorismo 

                        

Apetrechamento da 
incubadora 

                        

Divulgação sobre o 
potencial tecnológico do 
IPBeja. 

                        

Desenvolvimento de 
plataforma Web  

                        

Levantamento junto das 
empresas sobre as 
necessidades formativas 

                        

Realização de eventos de 
sensibilização da 
comunidade académica 
do IPBeja 

                        

Ano/Mês 2014 2015 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Conversas com 
empreendedores 

                        

Concurso 
Poliempreende 11 

                        

Oficinas de formação 
em empreendedorismo 

                        

Apetrechamento da 
incubadora 

                        

Divulgação sobre o 
potencial tecnológico 
do IPBeja 

                        

Desenvolvimento de 
plataforma Web 

                        

Levantamento junto 
das empresas sobre as 
necessidades 
formativas 

                        

Realização de eventos 
de sensibilização da 
comunidade académica 
do IPBeja 
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PLANO DE AÇÃO 
Ação 3 - Incrementar a ligação entre o IPBeja e o tecido empresarial 
Equipa Fernanda Pereira (Coordenação) 

Fernando Teixeira  
José Pires dos Reis  

Recursos Financeiros 
(estimativa 
orçamental) 

Não determinado. Despesas a identificar sujeitas a cabimentação 
e prévia aprovação do Conselho de Gestão. 

 

Objetivos 

 Melhorar a comunicação entre as estruturas de investigação, desenvolvimento e transferência de conhecimento 
do IPBeja e o tecido empresarial; 

 Promover as oportunidades de transferência de conhecimento entre o IPBeja e o tecido empresarial. 

Indicadores de realização  Indicadores de resultado  

 Construção e disponibilização para a comunidade do 
IPBeja de uma base de dados com identificação das 
atuais e potenciais parcerias estratégicas no âmbito da 
investigação, desenvolvimento e transferência do 
conhecimento; 

 N.º de eventos (reuniões/sessões) de reflexão e 
apresentação do potencial e das estruturas de 
investigação, desenvolvimento e transferência do 
conhecimento do IPBeja; 

 1 Relatório de caracterização do perfil de necessidades 
de formação do tecido empresarial 

 N.º de consultas da base de dados com 
identificação das atuais e potenciais parcerias 
estratégicas no âmbito da investigação, 
desenvolvimento e transferência do conhecimento; 

 N.º de solicitações externas para a concretização de 
parcerias; 

 N.º de protocolos estabelecidos para 
contratualização e/ou desenvolvimento de projetos 
com o IPBeja; 

 N.º de pessoas que acedem à plataforma web de 
divulgação do conhecimento, tecnologias e serviços 
do IPBeja, por ano; 

 1 plano de ação de oferta formativa ajustado ao 
perfil de necessidades de formação do tecido 
empresarial. 

 
 

 

Metas 

 Pelo menos 20 solicitações externas para a concretização de parcerias 

 Pelo menos 10 protocolos estabelecidos para contratualização e/ou desenvolvimento de projetos com o IPBeja 

 Pelo menos 4 cursos de formação “à medida" desenvolvidos 
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Cronograma

Ano/Mês 2014 2015 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Divulgação sobre o 
potencial 
tecnológico do 
IPBeja  

                        

Desenvolvimento 
de plataforma web  

                        

Levantamento junto 
das empresas sobre 
as necessidades 
formativas 

                        

Realização de 
eventos de 
sensibilização da 
comunidade 
académica do 
IPBeja 

                        

Ano/Mês 2016 2017 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Divulgação sobre o 
potencial 
tecnológico do 
IPBeja  

                        

Desenvolvimento de 
plataforma web  

                        

Levantamento junto 
das empresas sobre 
as necessidades 
formativas 

                        

Realização de 
eventos de 
sensibilização da 
comunidade 
académica do IPBeja 
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Compromisso 

O presente Plano de Ação é assumido como válido no período temporal de 2014 a 2017. 

 
 
_________________________________________       
José Pires dos Reis       
Coordenador da Ação 1                                                                   
 

 
 
_________________________________________        
Fernando Teixeira 
Coordenador da Ação 2                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_________________________________________       
Fernanda Pereira       
Coordenadora da Ação 3                                                                   
 

 
_____________________________________________       
Vito Carioca 
Presidente do IPBeja 
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Intervenção I.2.1. Criar uma Unidade de Educação e Formação ao Longo da Vida 

PLANO DE AÇÃO 
 
Equipa Pró-Presidente para a Investigação (João Paulo Barros) (Coordenação) 

Bárbara da Conceição Rala Esparteiro 

Equipa Complementar Gabinete de Projetos 
Serviços de Planeamento e Desenvolvimento Estratégico 
Gabinete de Relações Internacionais 

Recursos Financeiros 
(estimativa 
orçamental) 

Não determinado. Despesas a identificar sujeitas a cabimentação e prévia aprovação do 
Conselho de Gestão. 
Sem recursos financeiros que suportem o pagamento a formadores ou a afetação de horas na 
distribuição de serviço dos docentes do IPBeja, não será possível garantir o cumprimento das 
metas. 

 

 

Objetivos 

 Promover estratégias institucionais que permitam a mobilização do IPBeja para a educação e formação ao longo da 
vida. 

 Criar uma oferta formativa diversificada e destinada a diferentes públicos. 

Indicadores de realização  Indicadores de resultado  

 Divulgação de ações de formação; 

 Encontros com entidades externas;  

 Protocolos com entidades externas; 

 Conceção e submissão de ações ao Conselho 
Científico-Pedagógico da Formação Contínua; 

 Conceção de ações certificadas para diferentes 
públicos; 

 Colaboração em projetos de formação. 

 Protocolos estabelecidos com entidades externas. 

 Ações submetidas ao Conselho Científico-
Pedagógico da Formação Contínua. 

 Ações realizadas certificadas e acreditadas para a 
docência. 

 Ações realizadas e certificadas para diferentes 
públicos. 

 Colaboração em projetos de formação 

 
 

 

Metas 

 Estabelecer protocolos com pelo menos 2 entidades externas, por ano. 

 Submeter pelo menos 2 ações, por ano, ao Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua. 

 Realizar pelo menos 2 ações certificadas e acreditadas para a docência, por ano. 

 Realizar 3 ações certificadas para diferentes públicos.  

 Colaborar em projetos de formação, sendo que pelo menos 1 projeto será proposto pelo IPBeja. 
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Cronograma 

 

 

 

Compromisso 

O presente Plano de Ação é assumido como válido no período temporal de 2014 a 2017. 

  

 

  

Ano/Mês 2014 2015 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Divulgação de ações 
de formação 

                        

Reunião com 
entidades externas 

                        

Protocolos com 
entidades externas 

                        

Conceção e submissão 
de ações ao Conselho 
Científico-Pedagógico 
da Formação Contínua 

                        

Conceção de ações 
sem acreditação 

                        

Colaboração em 
projetos de formação 

                        

Ano/Mês 2016 2017 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Reunião com 
entidades externas 

                        

Protocolos com 
entidades externas 

                        

Conceção e submissão 
de ações ao Conselho 
Científico-Pedagógico 
da Formação Contínua 

                        

Desenvolvimento de 
ações internas sem 
acreditação 

                        

Colaboração em 
projetos de formação 

                        

 
_________________________________________       
João Paulo Barros 
Pró-Presidente para a Investigação                                                                   
 

 
_____________________________________________       
Vito Carioca 
Presidente do IPBeja 
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Intervenção I.2.2. Implementar o Projeto Educa em Rede 

PLANO DE AÇÃO 
 
Equipa Manuel Masseno (Coordenação) 

Maria Inês Faria 

Recursos Financeiros 
(estimativa orçamental) 

Não determinado. Despesas a identificar sujeitas a cabimentação 
e prévia aprovação do Conselho de Gestão. 

 

Objetivos 

 Desenvolver uma estrutura que enquadre de modo sustentado a oferta formativa de Ensino a Distância (EAD) do IPBeja; 

 Definir um modelo pedagógico de referência para a EAD do IPBeja; 

 Promover a oferta formativa EAD do IPBeja com abrangência nacional e internacional, designadamente no espaço 
lusófono; 

 Favorecer a formação de docentes em Pedagogia e Tecnologias em EAD; 

 Apoiar e promover a produção de conteúdos multimédia para a EAD do IPBeja; 

 Contribuir pedagógica e tecnicamente para a melhoria das ofertas formativas em EAD já existentes no IPBeja. 

 Favorecer a conceção de objetos de aprendizagem que possam vir a constar em repositórios de uso público para a 
comunidade em geral e instituições de ensino; 

 Coordenar a monitorização do processo de ensino-aprendizagem em EAD no IPBeja. 

Indicadores de realização  Indicadores de resultado  

 Diagnosticar as necessidades relacionadas com a 
implementação e consolidação do EAD do IPBeja; 

 Realização de reuniões de trabalho com os principais 
interlocutores internos (designadamente, Presidência, 
Diretores das unidades orgânicas, coordenadores de curso, 
GQAP, GRI, entre outros); 

  Elaboração do modelo pedagógico de EAD; 

 Conceção de um guia para o estudante em EAD; 

 Produção de conteúdos multimédia; 

 Estabelecimento de contactos com personalidades e 
instituições de referência no Ensino a Distância, a nível 
nacional e internacional; 

 Estabilização da nova plataforma de EAD (Blackboard 
Collaborate); 

 Instalar um espaço próprio de funcionamento do Projeto 
IPBeja EAD e da produção de conteúdos multimédia. 

 1 espaço de funcionamento da estrutura de EAD; 

 1 guia para o estudante em EAD; 

 Modelo pedagógico de EAD aprovado; 

 N.º de ofertas formativas em EAD do IPBeja; 

 N.º de docentes que realizou formação pedagógica e 
técnica em EAD; 

 N.º de acordos e protocolos estabelecidos com 
entidades nacionais e internacionais para a 
consolidação do IPBeja EAD; 

 N.º de recursos e conteúdos multimédia produzidos. 
 

 
 

 

Metas 

 Adequar o 1º Ciclo em Solicitadoria ao modelo pedagógico de EAD; 

 Implementar as seguintes ofertas formativas em modalidade de EAD e/ou Blended-learning: 

 1º ciclo em engenharia informática* 

 Pós-graduação em turismo industrial (parceria com Sinestecnopolo) 

 Pós-graduação em direito dos contratos 

 Pós-graduação em animação, turismo e lazer  

 2º ciclo em etnobotânica (parceria com Museu Botânico) 

 2º ciclo engenharia de segurança informática* 

 Apoio a duas Formações não graduadas de curta duração; 
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 Formação pedagógica e técnica do pessoal docente afeto às ofertas formativas. 

 Colocar em pleno funcionamento as ofertas formativas EAD com o mínimo de incidentes técnicos. 

 Realização de uma conferência internacional a decorrer a distância sobre EAD, sendo expectável participação de 50 
especialistas. 

 
*abertura sujeita a aprovação dos órgãos estatuariamente competentes 

 

 

Cronograma 

 
 
 

Ano/Mês 2014 2015 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Diagnóstico de 
necessidades  

                        

Adequar o 1º ciclo em 
solicitadoria ao modelo 
pedagógico de EaD 

                        

Preparação do 1º Ciclo em 
engenharia Informática EaD 

                        

Pós-graduação em turismo 
industrial  

                        

Pós-graduação em direito 
dos contratos  

                        

Pós-graduação em 
animação, turismo e lazer 

                        

2º ciclo em etnobotânica                         

Apoio a duas formações 
não graduadas de curta 
duração 

                        

Elaborar e propor um 
modelo pedagógico  

                        

Produção de Conteúdos 
multimédia para a EaD do 
IPBeja 

     
 

                   

Propor e estabelecer 
acordos e protocolos com 
para a aquisição de boas-
práticas em EAD 

                        

Inventariar e propor a 
afetação exclusiva, 
concorrente ou subsidiária, 
dos meios disponíveis no 
IPBeja  

                        

Identificar oportunidades e 
a vias de financiamento  

                        

Formação dos docentes que 
lecionam em EAD do IPBeja  

                        

Realização de uma 
conferência internacional a  

                        

Apoiar a mobilidade virtual 
docente e/ou discente 

                        

Coordenação da 
monitorização 
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Compromisso 
 
O presente Plano de Ação é assumido como válido no período temporal de 2014 a 2017. 
 

 

 

  

Ano/Mês 2016 2017 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Diagnóstico de 
necessidades  

                        

Pós-graduação em 
animação, turismo e 
lazer 

                        

2º Ciclo em 
Etnobotânica  

                        

Elaborar e propor um 
modelo pedagógico de 
referência para a EAD 

                        

Produção de conteúdos 
multimédia para a EaD 
do IPBeja 

                        

Propor e estabelecer 
acordos e protocolos 
para a aquisição de 
boas-práticas na oferta 
formativa em EAD  

                        

Inventariar e propor a 
afetação exclusiva, 
concorrente ou 
subsidiária, dos meios 
técnicos e humanos 
disponíveis no IPBeja 
que sejam relevantes 
para o IPBeja EAD 

                        

Identificar 
oportunidades e acorrer 
a vias de financiamento  

                        

Apoiar a mobilidade 
virtual docente e/ou 
discente 

                        

Coordenação da 
monitorização 
permanente da 
atividade docente em 
EAD 

                        

 
_________________________________________       
Manuel Masseno 
Coordenador do Educa em Rede                                                                   
 

 
_____________________________________________       
Vito Carioca 
Presidente do IPBeja 
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Intervenção I.2.3. Reforçar a Aposta no Centro de Línguas e Culturas 

PLANO DE AÇÃO 
Ação 1 - Equipamento da estrutura física do Centro de Línguas e Culturas (CLC)  
 
Equipa Maria João Cordeiro (Coordenação) 

João Rodrigues 
Maria João Ramos 

Recursos Financeiros 
(estimativa 
orçamental) 

Não determinado. Despesas a identificar sujeitas a cabimentação e prévia aprovação do 
Conselho de Gestão. 

 

Objetivos 

Continuar a equipar a estrutura física do CLC com vista ao seu pleno funcionamento 

Indicadores de realização  Indicadores de resultado  

 Aquisição de equipamento informático (computador, 
impressora, colunas de computador, projetor 
multimédia); 

 Aquisição de peças de mobiliário (mesa de reuniões, 
dossiers para arquivo documental); 

 Instalação de pontos de rede para acesso à internet; 

 Instalação de extensão telefónica. 

 Estrutura do CLC totalmente equipada 

 
 

 

Metas 

 Estrutura física do CLC 100% equipada, até 2014 
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PLANO DE AÇÃO 
Ação 2- Divulgação do CLC e suas atividades 
 
Equipa Maria João Cordeiro (Coordenação) 

João Rodrigues 
Maria João Ramos 

Equipa Complementar GICom 

Recursos Financeiros 
(estimativa 
orçamental) 

Não determinado. Despesas a identificar sujeitas a cabimentação e prévia aprovação do 
Conselho de Gestão. 

 

 

Objetivos 

Divulgação eficiente e eficaz do CLC e das suas atividades junto das comunidades interna e externa 

Indicadores de realização  Indicadores de resultado  

 Delineação institucional de uma estratégia de 
divulgação interna e externa das atividades do CLC  

 Elaboração de folhetos/cartazes pelo GiCom (por 
solicitação do CLC) 

 Atualização permanente da página web 

 Estratégia de divulgação interna e externa do CLC 

 Folhetos/cartazes de divulgação de iniciativas do 
CLC 

 Página web do CLC permanentemente atualizada 

 
 

 

Metas 

 Divulgação efetiva, eficaz e atempada das atividades do CLC 

 Conhecimento do CLC e suas atividades pela comunidade envolvente (nomeadamente cidade de Beja) 
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PLANO DE AÇÃO 
Ação 3 - Plano de Formação em Inglês do Pessoal Docente e não Docente do IPBeja 
 
Equipa Maria João Cordeiro (Coordenação) 

João Rodrigues 
Maria João Ramos 

Equipa 
Complementar 

Docentes/Colaboradores externos 
Recursos de Apoio ao Aluno da ESE 
Secretariado da ESE 

Recursos Financeiros 
(estimativa 
orçamental) 

Os necessários para: 
Remuneração de colaboradores 
Aquisição de material didático/bibliografia 
Impressão de material didático (por ex. fichas de trabalho) 
Produção de certificados 
Todos estes itens correspondem a despesas a identificar que serão sujeitas a cabimentação e 
prévia aprovação do Conselho de Gestão. 

 

Objetivos 

 Promover a formação em línguas e culturas estrangeiras 

 Contribuir para a qualificação dos recursos humanos do IPBeja ao nível das competências em Língua Inglesa 

Indicadores de realização  Indicadores de resultado  

 Proposta de cursos/ações de formação em Inglês 

 Aferição prévia de conhecimentos dos interessados em 
frequentar os cursos 

 Cursos/ações de formação em Inglês de acordo com 
as necessidades diagnosticadas 

 
 

 

Metas 

 Manter e procurar aumentar a oferta formativa   

 Manter e procurar aumentar o n.º de formandos docentes e não docentes do IPBeja 
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PLANO DE AÇÃO 
Ação 4 - Outros cursos /atividades de divulgação de línguas e culturas estrangeiras 
 
Equipa Maria João Cordeiro (Coordenação) 

João Rodrigues 
Maria João Ramos 

Equipa 
Complementar 

Docentes/Colaboradores externos 
Recursos de Apoio ao Aluno 
Secretariado da ESE 
Serviços gráficos/impressão 

Recursos 
Financeiros 
(estimativa 
orçamental) 

Os necessários para: 
Remuneração de colaboradores 
Pagamento da quota anual da ReCles 
Pagamento de ajudas de custo relativas à participação em/deslocação de elementos da equipa a 
reuniões/eventos no âmbito da ação do CLC 
Aquisição de material didático/bibliografia 
Impressão de material didático (por ex. fichas de trabalho) 
Produção de certificados 
Produção de um guia de conversação universitário Inglês-Português 
 
Estes itens correspondem a despesas a identificar que serão sujeitas a cabimentação e prévia 
aprovação do Conselho de Gestão. 

 

Objetivos 

 Sensibilizar para a importância da aprendizagem no domínio das línguas e culturas estrangeiras;  

 Promover a formação em línguas e culturas estrangeiras;  

 Contribuir para a internacionalização do IPBeja no espaço europeu de ensino superior; 

 Potenciar a partilha de conhecimento através da colaboração em rede (nacional e internacional);  

 Concretizar o plano de formação em Inglês do pessoal docente e não docente do IPBeja. 

Indicadores de realização  Indicadores de resultado  

 Elaboração de um plano de atividades por ano letivo; 

 Organização de cursos e ações de formação em línguas 
e culturas estrangeiras, incluindo de português como 
língua estrangeira; 

 Realização de atividades de divulgação de línguas e 
culturas estrangeiras. 

 Planos de atividades por ano letivo; 

 Cursos e ações de formação de línguas e culturas 
estrangeiras; 

 Eventos de promoção de línguas e culturas 
estrangeiras. 

 
 

 

Metas 

 Manter e procurar aumentar os cursos realizados dirigidos à comunidade interna e externa do IPBeja 

 (ano letivo 2013/14: 14 cursos) 

 Manter e procurar aumentar, o nº de eventos de promoção das línguas e culturas estrangeiras (ano letivo 2013/14: 
3 eventos) 

 Manter e procurar aumentar, o n.º de formandos/participantes nas iniciativas. 

 Continuidade do CLC como membro da ReCles 

 Produção de 1 guia de conversação universitário Inglês-Português 
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Cronograma 

 

 

Compromisso 

O presente Plano de Ação é assumido como válido no período temporal de 2014 a 2017. 

 
 
______________________________________      
Mª João Cordeiro 
Coordenadora do Centro de Línguas e Culturas                                             
 

 
 
_____________________________________________        
Vito Carioca 
Presidente do IPBeja 

 

  

Ano/Mês 2014 2015 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Equipamento da 
estrutura física do 
CLC 

                        

Plano de atividades                          

Concretização do 
plano de atividades 

                        

Continuidade como 
membro da Recles 

                        

Divulgação do CLC 
e das suas 
atividades  

                        

Ano/Mês 2016 2017 

 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Plano de atividades                          

Concretização do 
plano de atividades 

                        

Continuidade como 
membro da Recles 

                        

Divulgação do CLC 
e das suas 
atividades  
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Intervenção I.3.1. Implementar o Plano de Cooperação Estratégica com Escolas e Centros 

de Formação 

PLANO DE AÇÃO 
 
Equipa Vice-presidente do IPBeja (Coordenação) 

Diretora da ESA  
Diretor da ESE  
Diretor da ESS  
Diretor da ESTIG  
Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação  
Serviços de Planeamento e Desenvolvimento Estratégico  

Recursos (complementar à 
equipa) 

Consultadoria técnica – Dr. Jorge Rebeca 

Recursos Financeiros 
(estimativa orçamental) 

6.000,00€ 

 

Objetivos 

Potenciar a participação e o envolvimento de outros parceiros de vocação educativa, designadamente, escolas secundárias, 
agrupamento de escolas e instituições de ensino profissional, visando a constituição de uma rede educativa e formativa de 
escala regional confinante ao território de intervenção prioritária do IPBeja 

Indicadores de realização  Indicadores de resultado  

 Definição da estratégia de cooperação assente na 
elaboração de protocolo entre o IPBeja e as 
instituições parceiras com base em relatório 
anteriormente realizado de caracterização do perfil 
dos agrupamentos de escolas, das escolas 
secundárias, das escolas profissionais e dos centros de 
formação existentes no distrito de Beja e no Litoral 
Alentejano; 

 Definição do plano anual ou bianual (a definir) de ação 
para a cooperação estratégica; 

 Elaboração de protocolos específicos para realização 
das atividades previstas por instituição 

 Plano de ação/intervenção de Cooperação 
Estratégica, que inclui plano de divulgação da oferta 
formativa; 

 N.º de instituições formativas envolvidas em 
protocolos específicos; 

 N.º de atividades (planos de estudos conjuntos ou 
sequenciais, projetos de investigação e 
desenvolvimento, consultoria técnica, seminários e 
outros eventos, visitas…) desenvolvidas em conjunto 
com as instituições formativas, por curso e unidade 
orgânica. 

 
 

 

Metas 

 Aumentar em cada ano e face ao ano anterior (entre 2014 e 2017) 3% o número de alunos inscritos em formação 
no IPBeja, independentemente da sua natureza 

 Desenvolvimento de pelo menos 2 planos de estudo conjuntos ou sequenciais, por ano, com escolas/centros 
envolvidos no Plano de Ação 

 Desenvolvimento de pelo menos 5 atividades conjuntas ou acordadas (projetos de investigação e 
desenvolvimento, consultoria técnica, seminários e outros eventos, visitas…), por ano, com escolas/centros 
envolvidos no Plano de Ação. 
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Cronograma  

 

 

Compromisso 

O presente Plano de Ação é assumido como válido no período temporal de 2014 a 2017. 

___________________________________ 
Ana Luísa Fernandes 
Vice-Presidente do IPBeja 

__________________________________ 
Vito Carioca 
Presidente do IPBeja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano/Mês 2014 2015 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Assinatura de 
protocolo entre o 
IPBeja e as 
instituições 
parceiras 
localizadas na 
NUT III BAAL  

                        

Definição do 
plano anual ou 
Bianual 

                        

Elaboração de 
protocolos 
específicos  

                        

Desenvolvimento 
de atividades no 
âmbito dos 
planos de ação. 
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Intervenção I.3.2. Conceção do Plano de Ação do Processo de Implementação dos Cursos 

Técnicos Superiores Profissionais 

PLANO DE AÇÃO 
 
Equipa Vice-Presidente do IPBeja  

Vice-Presidente do IPBeja  
Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação 
Pró-Presidente para o Planeamento e Desenvolvimento Estratégico  
Pró-Presidente para a Avaliação e Qualidade  
Presidente do Conselho Técnico Científico 

Recursos Financeiros 
(estimativa orçamental) 

n.a 

 

Objetivos 

Criar as condições necessárias à implementação dos Curtos Técnicos Superiores Profissionais do IPBeja 

Indicadores de realização  Indicadores de resultado  

 Elaboração de bases de dados com informação 
relevante para a concretização do objetivo; 

 Elaboração de documento orientador para 
concretização do objetivo. 

 Definição de listagens de cursos a apresentar para 
discussão com as entidades empregadoras; 

 Definição dos cursos previstos para abrir no último 
ano letivo em que os CET ainda são oferta formativa 
do IPBeja; 

 Definição das metodologias de análise, construção e 
implementação dos cursos neste ano letivo e 
seguintes. 

 
 

 

Metas 

 Desenvolvimento de cursos técnicos superiores profissionais no último ano letivo em que os CET ainda são oferta 
formativa do IPBeja 

 Implementação deste tipo de cursos na oferta formativa do IPBeja. 
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Cronograma  

 

 

Compromisso 

O presente Plano de Ação é assumido como válido no período temporal de 2014 a 2017. 

___________________________________ 
Ana Luísa Fernandes 
Vice-Presidente do IPBeja 

__________________________________ 
Vito Carioca 
Presidente do IPBeja 

  

Ano/Mês 2014 2015 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Elaboração de bases de 
dados com informação 
relevante para a 
concretização do 
objetivo 

                        

Elaboração de 
documento orientador 
para concretização do 
objetivo 

                        

Definição de listagens de 
Cursos a apresentar para 
discussão com as 
entidades empregadoras 

                        

Definição dos cursos 
previstos para abrir no 
último ano letivo em 
que os CET ainda são 
oferta formativa do 
IPBeja 

                        

Definição das 
metodologias de análise, 
construção e 
implementação dos 
cursos neste ano letivo e 
seguintes 

                        

Discussão e revisão do 
processo. 
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Intervenção I.4.1. Certificar os Laboratórios 

PLANO DE AÇÃO 
 
Equipa Nuno Sidónio Pereira (Coordenação) 

Vice-Presidente do IPBeja (Isidro Féria) 
Pró-Presidente para Investigação e Conhecimento (João Paulo Barros) 
Outros elementos a identificar na primeira fase da ação. 

Equipa Complementar Secretariado da Presidência 
Em cada uma dos anos da ação, dispensa de serviço docente de 30% horas para 
o coordenador da equipa e também para um elemento de cada laboratório 
diretamente envolvido na acreditação 

Recursos Financeiros 
(estimativa orçamental) 

Despesas a identificar serão sujeitas a cabimentação e prévia aprovação do 
Conselho de Gestão. 

 

Objetivos 

Decidir sobre a viabilidade técnico-científica e económica da certificação de laboratórios e/ou técnicas 
Acreditar os laboratórios e/ou técnicas identificadas no primeiro objetivo 

Indicadores de realização  Indicadores de resultado  

 Definição dos interlocutores de cada laboratório para o 
processo de acreditação; 

 Calendarização das etapas do processo, reuniões de 
trabalho e objetivos intercalares;  

 Elaboração de um estudo prévio de viabilidade 
económica de cada laboratório, tendo por base o 
mercado potencial alargado de atuação de cada 
laboratório; 

 Levantamento do estado operacional de cada 
laboratório atendendo aos requisitos normativos e 
estimativa dos investimentos a realizar para atingir o 
objetivo da acreditação das técnicas; 

 Identificação de fontes de financiamento para o 
processo de acreditação no âmbito dos fundos 
estruturais disponíveis para a região; 

 Relatório conclusivo do custo/benefício da acreditação 
de cada laboratório tendo em conta o binómio 
investimentos necessários/retorno financeiro 
expectável; 

 Decisão da presidência sobre o(s) laboratório(s) a 
acreditar; 

 Definição das equipas de trabalho em cada laboratório 
para a implementação do sistema de gestão de 
qualidade e de equipas de suporte. 

 Elaboração de um plano de negócios para o(s) 
laboratório(s) a acreditar; 

 Reuniões entre as equipas dos laboratórios e a 
equipa do processo de acreditação; 

 Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade 
(SGQ) de acordo com o referencial normativo NP EN 
ISO/IEC 17025; 

 Ações de formação/sensibilização das equipas de 
laboratório para os requisitos normativos/SGQ; 

 Auditoria (s) interna (s) ao (s) laboratório (s) e 
evidências de implementação das ações corretivas 
decorrentes das não conformidades identificadas; 

 Constituição do processo de acreditação junto do 
IPAC para o(s) laboratório(s) ou técnica(s) a 
acreditar; 

 Auditoria de concessão do(s) laboratório(s) 

 Evidências de implementação das ações corretivas 
decorrentes das não conformidades identificadas 
pela equipa auditora do IPAC; 

 Aceitação da equipa auditora das ações corretivas 
implementadas; 

 Concessão da acreditação do(s) laboratório(s) 

 Preparação do plano de acompanhamento do(s) 
laboratório(s) durante o primeiro ciclo de 
acreditação. 

 

Metas        

   Implementação de um sistema de gestão da qualidade no(s) laboratório(s) 

   Acreditação de um ou mais laboratórios ou técnicas 
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Cronograma 

 

 

 

 

 

Ano/Mês 2014 2015 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Definição dos 
interlocutores  

                        

Calendarização das 
etapas do processo, 
reuniões de trabalho e 
objetivos intercalares 

                        

Elaboração de um 
estudo prévio de 
viabilidade económica 
de cada laboratório 

                        

Levantamento do 
estado operacional de 
cada laboratório  

                        

Identificação de fontes 
de financiamento para 
o processo de 
acreditação  

                        

Relatório conclusivo do 
custo/benefício da 
acreditação de cada 
laboratório. 

                        

Decisão da presidência 
sobre laboratório(s) a 
acreditar. 

                        

Definição das 
implementações do 
sistema de gestão de 
qualidade e de equipas 
de suporte 

                        

Elaboração de um plano 
de negócios por 
laboratório 

                        

Reuniões entre as 
equipas dos 
laboratórios e a equipa 
do processo de 
acreditação. 

                        

Implementação do 
Sistema de Gestão da 
Qualidade (SGQ) / NP 
EN ISO/IEC 17025. 

                        

Ações de 
formação/sensibilização 
das equipas de 
laboratório para os 
requisitos 
normativos/SGQ. 
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Compromisso 

O presente Plano de Ação é assumido como válido no período temporal de 2014 a 2017. 

 
 
_____________________       
Nuno Sidónio Pereira  
Coordenador da Intervenção 

 
 
_______________      
Vito Carioca 
Presidente do IPBeja 
 

 

 

 

 

 

  

Ano/Mês 2016 2017 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Auditoria (s) interna (s) 
ao (s) laboratório (s)  

                        

Constituição do processo 
de acreditação junto do 
IPAC  

                        

Auditoria de concessão 
do (s) laboratório (s). 

                        

Evidências de 
implementação das ações 
corretivas  

                        

Aceitação da equipa 
auditora das ações 
corretivas 
implementadas. 

                        

Concessão da acreditação 
do (s) laboratório (s). 

                        

Preparação do plano de 
acompanhamento do (s) 
laboratório (s) durante o 
primeiro ciclo de 
acreditação. 
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Intervenção I.4. 2. Consolidar os pressupostos de participação no Sistema Regional de 

Transferência de Tecnologia (SRTT)   

PLANO DE AÇÃO 
 
Equipa Pró-Presidente para o Planeamento e Desenvolvimento Estratégico (Coordenação) 

Vice-Presidente do IPBeja  
Coordenador do Gabinete de projetos  

Equipa Complementar Centro de Agricultura, Tecnologia Alimentar e Ambiente: 

 Unidade de Regadio, 

 Unidade de Análise de Sementes e Matérias-primas Vegetais 

 Unidade de Ciência e Tecnologia de Alimentos 

 Unidade de Tecnologias do Ambiente 
Centro de Sistemas Computacionais e Criatividade Multimédia: 

 Laboratório de Artes e Comunicação Multimédia 

 Laboratório de Animação Territorial 

 Laboratório de Redes e Computação Ubíqua (Lab-UbiNet)  

 Laboratório de Sistemas de Informação e Interatividade (Lab-SII) 

 Laboratório de Atividade Física e Desporto 

Recursos Financeiros 
(estimativa orçamental) 

Investimento total de 2 184 000 €. Sujeito a aprovação e cabimentação prévia por parte 
do Conselho de Gestão. 

 

Objetivos 

 Equipar as unidades afetas ao Centro de Agricultura, Tecnologia Alimentar e Ambiente, ao Centro de Sistemas 
Computacionais e Criatividade Multimédia e o Laboratório de Atividade Física e Desporto; 

 Monitorizar o cumprimento dos objetivos e indicadores de resultado comprometidos por cada uma das unidades 
de I&D afetas ao projeto; 

 Consolidar a articulação da dinâmica de funcionamento transversal do SRTT com a rede transregional que a 
constitui. 

Indicadores de realização  Indicadores de resultado  

De acordo com o fluxo de execução exequível em função 
das regras definidas pela INAlentejo: 

 Quantidade de bens adquiridos para apetrechamento, 
do espaço físico descrito nas Unidades e Laboratórios 
em que a candidatura foi aprovada; 

 N.º de relatórios de monitorização efetuados sobre o 
cumprimento dos objetivos e indicadores 
comprometidos pelas unidades de I&D do IPBeja. 

 100% de investimento realizado a nível de aquisição 
de equipamentos e de valorização dos espaços 
físicos até Novembro de 2014; 

 2 Relatórios de monitorização de resultados 
alcançados pelas unidades de I&D enviados para a 
comissão de acompanhamento do SRTT. 

 
 

 
 
 

Metas        

 Cumprir até Novembro de 2014, os 100% do investimento previsto 

 Participar ativamente no processo de monitorização e de consolidação da dinâmica de funcionamento do SRTT 
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Cronograma 

 

Compromisso 

O presente Plano de Ação é assumido como válido no período temporal de 2014 a 2017. 

 
 
______________________________________________ 
Sandra Isabel Gonçalves da Saúde 
Pró-Presidente para o Planeamento e Desenvolvimento 
Estratégico 
 
 
 
 
 

 
 
_____________________________________ 
Vito Carioca 
Presidente do IPBeja 

Cronograma 

Ano/Mês 2014 2015 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Equipar as 
unidades afetas ao 
Centro de 
Agricultura, 
Tecnologia 
Alimentar e 
Ambiente, ao 
Centro de 
Sistemas 
Computacionais e 
Criatividade 
Multimédia e o 
Laboratório de 
Atividade Física e 
Desporto; 

                        

Conceber os 
relatórios de 
monitorização do 
cumprimento dos 
objetivos e 
indicadores de 
resultado 
comprometidos 
por cada uma das 
unidades de I&D 
afetas ao projeto; 

                        

Consolidar a 
articulação da 
dinâmica de 
funcionamento 
transversal do 
SRTT com a rede 
transregional que 
a constitui. 
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Intervenção I.5.1. Formar o corpo docente em metodologias ativas de ensino 

aprendizagem 

PLANO DE AÇÃO 
 
Equipa Pró-Presidente para as Relações Internacionais (Coordenação) 

Gabinete de Avaliação e Qualidade 
Conselho Pedagógico  

Equipa Complementar Conselho Coordenador da Atividade Académica 
Conselho Técnico-científico 

Diretores das unidades orgânicas  
Diretores de Departamento 
Coordenadores de Curso  
Comissões Técnico-Científicas dos cursos 

Estudantes do IPBeja  

Recursos Financeiros 
(estimativa orçamental) 

Não determinado. Despesas a identificar sujeitas a cabimentação e prévia 
aprovação do Conselho de Gestão. 

 

Objetivos 

 Desenvolver as competências pedagógicas dos docentes; 

 Exercitar as metodologias ativas de ensino; 

 Dominar os espaços de aprendizagem continuada para compreender, exercitar, avaliar e criticar as metodologias 
ativas em suas partes e no todo. 

Indicadores de realização  Indicadores de resultado  

 N.º de reuniões realizadas pela equipa de gestão de 
forma a identicar a estrutura de formação, programa e 
metodologias 

 Realização de curso na área da pedagogia e 
desenvolvimento das metodologias ativas 

 
 

 

Metas 

 Pelo menos 1 edição do curso 

 Pelo menos 50% de docentes inscritos no curso 
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Cronograma 

 

 

 

Compromisso 

O presente Plano de Ação é assumido como válido no período temporal de 2014 a 2017. 

 
 
_____________________________ 
Nuno Loureiro 
Pró-Presidente para as Relações Internacionais 

 
 
________________________________ 
Vito Carioca 
Presidente do IPBeja 

 

Ano/Mês 2014 2015 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Reuniões para 
preparar o curso 

                        

Identificação do 
corpo docente 

                        

Divulgação do 
curso 

                        

Receção das 
inscrições 

                        

Lecionação do 
curso  

                        

Avaliação do 
curso 

                        

Monitorização e 
tutoria 

                        

Ano/Mês 2016 2017 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Reuniões para 
preparar o curso 

                        

Identificação do 
corpo docente 

                        

Divulgação do 
curso 

                        

Receção das 
inscrições 

                        

Lecionação do 
curso  

                        

Avaliação do 
curso 

                        

Monitorização e 
tutoria 
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Intervenção I.5.2. Avaliar implementação do Processo de Bolonha2 

PLANO DE AÇÃO 
 
Equipa Pró- Presidente para as Relações Internacionais (Coordenação) 

Gabinete de Avaliação e Qualidade 
Conselho Pedagógico  

Equipa Complementar Conselho Coordenador da Atividade Académica 
Conselho Técnico Cientifico 
Serviços Académicos 

Diretores das Unidades Orgânicas  
Coordenadores de Curso  
Comissões Técnico-científicas dos cursos 

Estudantes do IPBeja  

Recursos Financeiros 
(estimativa orçamental) 

Não determinado. Despesas a identificar sujeitas a cabimentação e prévia 
aprovação do Conselho de Gestão. 

 

Objetivos 

 Identificar as alterações curriculares nos planos de formação; 

 Identificar as metodologias de ensino utilizadas pelos docentes; 

 Identificar os procedimentos de avaliação utilizados em cada UC; 

 Conhecer o grau de implementação do Suplemento ao Diploma;  

 Identificar os procedimentos que conduzem à aplicação da escala europeia de classificações; 

 Identificar os  mecanismos que garantam a qualidade dos cursos oferecidos e a sua acreditação profissional e 
académica. 

 Indicadores de realização  Indicadores de resultado  

 N.º de reuniões realizadas pela equipa de gestão com 
os membros da equipa complementar para 
consensualização dos critérios definidos para a 
realização do estudo e dos principais procedimentos 
metodológicos, programa e metodologias 

 N.º de questionários aplicados a docentes e alunos; 

 N.º de guias de unidades funcionais analisados. 

 
 

 

Metas 

 Identificar as fragilidades relacionadas com o processo de Bolonha no IPBeja, até 2014 

 Consolidar as boas práticas já implementadas na instituição 

 

Cronograma  
                                                           
2 O processo de Bolonha iniciou-se em 1999, e introduziu profundas mudanças ao nível do ensino superior, impondo a 

necessidade de uma Europa se tornar mais homogénea ao nível das qualificações e sistemas de educação e de formação. 

Estas alterações tiveram impacto profundo nos currículos das formações dos futuros profissionais, no sentido de exigir uma 

maior homogeneização dos perfis de qualificação e de formação, mas também nos processos de ensino e aprendizagem. 

Tendo o IPBeja a exigência de prestar uma formação de excelência torna-se crucial compreender o grau de implementação 

do processo de Bolonha na instituição e identificar os procedimentos que já se encontram consolidados e os que ainda 

carecem de reformulação ou de ajustamento. 
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Compromisso 

O presente Plano de Ação é assumido como válido no período temporal de 2014 a 2017. 

 
 
_____________________________ 
Nuno Loureiro 
Pró-Presidente para as Relações Internacionais 

 
 
________________________________ 
Vito Carioca 
Presidente do IPBeja 

 

 

 

  

Ano/Mês 2014 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Reunião da equipa de trabalho             

Identificação da metodologia a utilizar             

Validação dos instrumentos             

Recolha e análise dos dados              

Apresentação dos resultados             

Avaliação do processo             

Ano/Mês 2016 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Reunião da equipa de trabalho             

Identificação da metodologia a utilizar             

Validação dos instrumentos             

Recolha e análise dos dados              

Apresentação dos resultados             

Avaliação do processo             
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Intervenção I.6.1. Desenvolver e aplicar o Estacionário Institucional 

PLANO DE AÇÃO 
 
Equipa Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação (Coordenação) 

Paula Monteiro 
Ana Velhinho 
Fátima Raposo 
Ana Simenta 

Recursos (complementar à 
equipa) 

Direções das escolas 
Serviços de ação Social 
Provedor do estudante 
Associações de estudantes 
Gabinete de Qualidade, avaliação e procedimentos 
Gabinete de mobilidade e cooperação 
Serviço de tecnologias da informação e da comunicação 
Serviços académicos 

Recursos Financeiros 
(estimativa orçamental) 

Não determinado. Despesas a identificar sujeitas a cabimentação e 
prévia aprovação do Conselho de Gestão. A maior parte da despesa 
estará associada à produção dos suportes de comunicação e não à 
conceção, pelo que, esta ação implica somente os valores associados 
à conceção e promoção, que se estima em 5000€ por ano. 

 

Objetivos 

 Normalizar a aplicação da identidade gráfica do IPBeja em todos os suportes de comunicação, em papel e em formato 
digital; 

 Desenvolver o documento “Guia de Normas para a utilização da Identidade Visual – Estacionário” com as normas de 
uso, coerentes com a identidade institucional; 

 Aplicar a identidade gráfica do IPBeja, em função das normas definidas, em todos os suportes de comunicação 
institucionais; 

 Desenvolver uma campanha de sensibilização para o correto uso da identidade institucional; 

 Reforçar a “memorabilidade” da identidade institucional através da normalização dos suportes de comunicação; 

 Contribuir para a consolidação da identidade institucional associada à marca IPBeja.  

Indicadores de realização  Indicadores de resultado  

 N.º de reuniões realizadas; 

 N.º de elementos/suportes de comunicação incluídos no 
Guia de Normas; 

 N.º de templates criados e disponibilizados para utilização 
da comunidade académica em ações de comunicação 
institucional;  

 N.º de elementos/suportes de comunicação aos quais a 
identidade gráfica é aplicada mensalmente de acordo com 
as normas 

 N.º de ações semestrais de sensibilização para a correta 
utilização da identidade visual 

 N.º de itens acrescentados ao merschandising institucional. 

 N.º diminuição percentual dos casos em que se 
regista uma inadequada utilização da identidade 
visual; 

 N.º de acessos à página que disponibiliza 
templates/suportes de comunicação editáveis para 
utilização por parte da comunidade académica em 
situações de comunicação institucional; 

 N.º de acessos à página on-line que disponibiliza 
ficheiros de apoio à utilização da identidade visual 
do IPBeja (e.g. logótipos); 

 Disponibilizado para a comunidade académica; 
 N.º de pedidos de apoio/consultoria para a 

utilização da identidade visual. 
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Metas 

 Diminuição de 10% ao ano do número de casos assinalados como sendo de uma inadequada utilização da identidade 
visual do IPBeja, tendo por base o número de casos registados no final de 2014 

 Identificação de 100% dos suportes de comunicação utilizados institucionalmente, e aos quais é necessários aplicar a 
identidade visual do IPBeja, no final de 2014 

 Um crescimento de 10% ao ano no acesso às páginas que disponibilizam templates e ficheiros de apoio à 
edição/criação de suportes de comunicação, com base no número de acessos anuais registados no final de 2014 

 

Cronograma 

 

Compromisso 

O presente Plano de Ação é assumido como válido no período temporal de 2014 a 2017. 

 
 
_____________________________ 
Aldo Passarinho 
Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação 

 
 
________________________________ 
Vito Carioca 
Presidente do IPBeja 

 

 

Ano/Mês 2014 2015 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Identificação de 
todos os 
elementos/suportes 
de comunicação 
aplicar a identidade 
visual 

                        

Criação do 
Estacionário 

                        

Discussão junto da 
comunidade 
académica do Guia 
de Normas Para a 
Utilização da 
Identidade 
Institucional – 
Estacionário 

     
 

                   

Aplicação da 
identidade visual aos 
elementos/suportes 
onde ainda não 
tenha sido feito 

                        

Disponibilização on-
line do Estacionário  

                        

Disponibilização on-
line de templates  
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Intervenção I.6.2. Elaborar o Plano de Comunicação 

PLANO DE AÇÃO 
 
Equipa Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação (Coordenação) 

Ana Isabel Rodrigues 
Tiago Nunes 
Ana Velhinho 
Paula Monteiro 

Recursos (complementar à 
equipa) 

Direções das escolas 
Centros e laboratórios 
Coordenações de curso 
Serviços centrais do IPBeja 
Provedor do estudante 
Associações de estudantes 

Recursos Financeiros 
(estimativa orçamental) 

Não determinado. A despesa estará associada à organização de 
eventos e à edição do Plano de Comunicação, estimando-se que 
sejam necessários 6000€.  
As despesas associadas ao mix e à estratégia de comunicação serão 
identificadas anualmente e sujeitas a cabimentação prévia do 
Conselho de Gestão. 

 

Objetivos 

PLANO DE COMUNICAÇÃO   

 Definir o contexto institucional sob o ponto de vista: do público-alvo (quem são, perfil, hábitos, comportamentos e 
motivações) e da concorrência; da caracterização da organização (história, missão, valores, parceiros estratégicos e 
estrutura organizacional; da oferta institucional (oferta formativa, investigação, prestação de serviços); e da 
comunicação (historial, meios utilizados, objetivos, resultados); 

 Definir o eixo de comunicação; 

 Identificar os objetivos globais da comunicação; 

 Dirigir as estratégias de comunicação; 

 Orientar a estratégia de comunicação institucional ao nível da estratégia da mensagem, da estratégia criativa, da 
fonte da mensagem, e do público-alvo; 

 Planificar ações de comunicação; 

 Organizar ações de comunicação, publicidade e marketing; 

 Selecionar os meios e suportes de comunicação; 

 Definir os conteúdos e adaptar as mensagens; 

 Calendarizar as ações gerais de implementação do Plano de Comunicação; 

 Definir o volume de investimento necessário à implementação das ações de comunicação; 

 Definir métricas de avaliação da implementação das ações de comunicação; 

 Avaliar a eficácia das estratégias de comunicação. 
 
COMUNICAÇÃO INTERNA 

 Divulgar os valores e cultura institucional adotada; 

 Aumentar o sentido de pertença nos colaboradores do IPBeja; 

 Assegurar boas relações dentro da instituição, estreitar laços nas relações hierárquicas e motivar os colaboradores; 

 Garantir o fluxo comunicacional no interior da instituição; 

 Otimizar a gestão motivacional. 
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Indicadores de realização  Indicadores de resultado  

 N.º de reuniões da equipa para preparação do plano de 
comunicação; 

 N.º instrumentos aplicados para a recolha de informação 
sobre o perfil, motivações e hábitos do público-alvo; 

 N.º de instrumentos e indicadores para avaliar a eficácia da 
implementação do plano de comunicação; 

 Quantidade de relatórios de monitorização produzidos 
aquando da implementação das ações; 

 N.º de eventos organizados com o intuito de incrementar 
o sentido de pertença; 

 Quantidade de meios e suportes de comunicação 
propostos e implementados a partir do Plano de 
Comunicação;  

 N.º de elementos do mix media propostos e 
implementados; 

 N.º de fluxogramas de procedimentos de comunicação 
estudados e contempladas no plano de comunicação 
interna; 

 N.º de ações de formação e horas de formação dedicadas 
à implementação de plano de comunicação; 

 N.º de eventos organizados com objetivo de envolver a 
comunidade académica na adoção do plano de 
comunicação. 

 

 N.º de acessos ao plano de comunicação digital 
disponibilizado no site do IPBeja; 

 N.º de referências à marca IPBeja na 
comunicação social; 

 N.º de ocorrências em que se regista um 
inadequado uso da marca; 

 N.º de acessos aos suportes de comunicação; 

 N.º de membros da comunidade académica 
envolvidos na produção dos meios e suportes de 
comunicação; 

 N.º de beneficiários de ações de formação 
orientada para o uso da marca IPBeja; 

 N.º de participantes nos eventos organizados no 
âmbito da aplicação do Plano de Comunicação; 

 N.º de alunos matriculados no IPBeja 

 N.º de prestações de serviços realizadas no 
âmbito das atividades dos Laboratórios e 
Centros de investigação, fruto do incremento 
das ações promocionais; 

 Valor da despesa em ações de promoção e 
divulgação institucional. 

 
 

 

Metas 

 Diminuir os custos globais com ações de comunicação em 3% ao ano, a partir do valor  global da despesa  registada 
no final de 2013 

 Melhorar a perceção da Marca IPBeja, através da melhoria dos resultados, apurados no final de 2014, da aplicação 
do instrumento - classificação da marca IPBeja – em 5% 

 Aumentar as referências à marca IPBeja nos meios de comunicação social em 5% ao ano, tendo por base os valores 
registados no final de 2013 

 Aumentar o número de alunos nos vários segmentos da oferta formativa e linha com os objetivos estabelecidos no 
QUAR IPBeja 
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Cronograma 

 

 

Compromisso 

O presente Plano de Ação é assumido como válido no período temporal de 2014 a 2017. 

___________________________________ 
Aldo Passarinho 
Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação 

__________________________________ 
Vito Carioca 
Presidente do IPBeja 

 

Cronograma 

Ano/Mês 2014 2015 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Reuniões da equipa de 
trabalho 

                        

Construção de 
instrumentos para a 
recolha de informação 
e aplicação 

                        

Redação do Plano de 
Comunicação 

                        

Apresentação do Plano 
de Comunicação à 
comunidade académica 

                        

Produção de relatórios 
de monitorização das 
ações 

                        

Organização de eventos                         

Dinamização de ações 
de formação 

                        

Produção dos 
elementos do mix de 
comunicação 

                        

Relatórios de 
monitorização da 
intervenção do Plano 
Estratégico 

                        

Cronograma 

Ano/Mês 2016 2017 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Organização de 
eventos 

                        

Dinamização de 
ações de formação 

                        

Produção dos 
elementos do mix de 
comunicação 

                        

Relatórios de 
monitorização da 
intervenção do 
Plano Estratégico 
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Intervenção I.6.3. Implementar um Sistema que permita consolidar a qualidade dos 

conteúdos institucionais difundidos  

PLANO DE AÇÃO 
 
Equipa Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação (Coordenação) 

Vice-Presidente do IPBeja (Ana Luísa Fernandes) 
Ana Isabel Rodrigues 
Fátima Raposo 
Marta Cardador 
Paula Monteiro 

Recursos (complementar à 
equipa) 

Gabinete de Avaliação Qualidade e Procedimentos 
Gabinete de Relações Internacionais 
Direções das escolas 
Direções de Departamento 
Coordenações de Curso 
Serviços de Ação Social 
Serviço de Tecnologias da Informação e da Comunicação 
Serviços Académicos 
Biblioteca 

Recursos Financeiros 
(estimativa orçamental) 

Não determinado. Despesas a identificar sujeitas a cabimentação e prévia 
aprovação do Conselho de Gestão. A maior parte da despesa estará 
associada à produção dos suportes de comunicação e não à conceção, pelo 
que, esta ação implica somente os valores associados à conceção e 
promoção, que se estima em 4000€. 

 

Objetivos 

 Identificar unidades de conteúdo académico passíveis de atualização periódica em diferentes suportes de 
comunicação, 

 Classificar as unidades de conteúdo académico em função da origem da sua produção e necessidades de difusão; 

 Identificar os suportes de comunicação utilizados na difusão de conteúdo académico; 

 Estabelecer um cronograma e mecanismos de atualização periódica de conteúdos de âmbito académico; 

 Identificar as necessidades de produção e difusão de conteúdos de cada uma das estruturas do IPBeja; 

 Estabilizar os canais de comunicação utilizados por cada uma das estruturas do IPBeja na veiculação de conteúdos; 

 Desenvolver uma plataforma on-line que garanta a atualidade dos conteúdos académicos. 

Indicadores de realização  Indicadores de resultado  

 N.º de reuniões realizadas pela equipa; 

 N.º de estruturas do IPBeja objeto de análise de 
necessidades de produção e difusão de conteúdos; 

 N.º de unidades de conteúdo académico identificadas 
como passíveis de atualização periódica; 

 N.º de canais de comunicação objeto de validação de 
conteúdo em função da aplicação dos mecanismos de 
atualização periódica; 

 N.º de ações de formação/sensibilização realizadas com 
o objetivo de consolidar a plataforma de atualização de 
conteúdos. 

 N.º de conteúdos cuja atualidade é validada em 
diferentes suportes; 

 N.º de acessos à plataforma a solicitar a 
atualização de conteúdos; 

 N.º de reclamações relativas a conteúdos 
desatualizados; 

 N.º de acessos, aos canais de veiculação on-line 
de conteúdos académicos, medidos através do 
Google Analytics; 

 N.º de ações de produção de conteúdos apoiadas 
ao nível da validação e difusão. 
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Metas 

 Garantir a validação a 100% dos conteúdos difundidos relativos às licenciaturas, a partir da campanha para o ano 
letivo 2014/15. 

 Reduzir em 50% ao ano as reclamações de inconformidades dos conteúdos associados à promoção da oferta 
formativa, relativamente ao número de reclamações registadas no final de 2014. 

 Aumentar em 10% ao ano o número de ações de produção e difusão de conteúdos com origem em serviços dos 
IPBeja, tendo por base o número registado no final de 2014. 

 

 

 

Cronograma 

 

Cronograma 

Ano/Mês 2014 2015 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Reuniões da equipa                         

Identificar as unidades 
de conteúdo passíveis de 
validação/atualização 

                        

Classificação de 
conteúdos 

     
 

                   

Desenvolver um 
cronograma de 
atualização de conteúdos 

                        

Reuniões com estruturas 
(serviços e gabinetes) 
com o objetivo de 
identificar necessidades 
de produção e difusão de 
conteúdos 

                        

Estabilização de canais 
de difusão de conteúdos 
académicos 

                        

Desenvolvimento da 
plataforma para a 
validação de conteúdos 

                        

Monitorização da 
validação de conteúdos 

                        

Relatórios de 
monitorização da ação 
do Plano Estratégico 

                        

Cronograma 

Ano/Mês 2016 2017 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Reuniões da equipa                         

Monitorização da 
validação de 
conteúdos 

                        

Relatórios de 
monitorização da ação 
do Plano Estratégico 
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Compromisso 

O presente Plano de Ação é assumido como válido no período temporal de 2014 a 2017. 

___________________________________ 
Aldo Passarinho 
Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação 

__________________________________ 
Vito Carioca 
Presidente do IPBeja 
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Intervenção I.6.4. Desenvolver, de acordo com o eixo de comunicação, o conjunto de 

suportes e canais de comunicação de apoio à intervenção de projetos e eventos 

estruturantes. 

PLANO DE AÇÃO 
 

Equipa Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação (Coordenação) 
Ana Isabel Rodrigues 
Paula Monteiro 
Marta Cardador 
Pró-Presidente para o Planeamento e Desenvolvimento Estratégico 
Pró-Presidente para as Relações Internacionais 

Recursos (complementar à 
equipa) 

Direções das Escolas 
Diretores dos Departamentos 
Coordenadores dos Serviços 
Coordenadores de Centros ou Laboratórios 
Coordenadores de projetos estruturantes 

Recursos Financeiros 
(estimativa orçamental) 

Um valor estimado em 10.000€ anuais, associados à produção de suportes 
de comunicação (livros, brochuras) 

 

Objetivos 

 Identificar os canais e suportes de comunicação necessários à intervenção de cada uma das equipas responsáveis 
pela implementação de ações estratégicas, projetos ou eventos estruturantes; 

 Otimizar os recursos humanos associados ao desenvolvimento de canais e suportes de comunicação necessários 
para o sucesso das intervenções; 

 Aplicar o eixo de comunicação, definido para o IPBeja, ao desenvolvimento dos canais e suportes de comunicação 
utilizados por cada uma das equipas responsáveis pela implementação de ações estratégicas ou projetos 
estruturantes; 

 Apoiar as equipas em ações de comunicação e disseminação das ações estratégicas ou projetos ou eventos 
estruturantes através da mediatização de conteúdos e informação necessárias à ação. 

Indicadores de realização  Indicadores de resultado  

 Número de reuniões realizadas pela equipa; 

 Número de suportes de comunicação tipificados e 
implementados, em função das necessidades 
identificadas, de acordo com o eixo de comunicação 
definido para o IPBeja; 

 Número de canais de comunicação estabilizados e 
disponibilizados para as ações de comunicação de 
apoio às intervenções estratégicas e projetos ou 
eventos estruturantes; 

 Número de ações de formação realizadas com o 
objetivo de promover a autonomia das estruturas na 
promoção e disseminação de informação através dos 
canais institucionais. 

 Número ações estratégicas, projetos ou eventos 
estruturantes apoiados ao nível dos 
desenvolvimento de suportes e canais de 
comunicação; 

 Número de suportes de comunicação produzidos e 
distribuídos (de folhetos, cartazes, livros, brochuras); 

 Número de acessos aos suportes e canais de 
comunicação digital disponibilizados on-line, 
medidos através de métricas definidas no Google 
Analytics; 

 Número de suportes de comunicação traduzidos 
para inglês; 

 Número de requisições de suportes de comunicação 
produzidos e consensualizados com as equipas;  

 Número de referências na imprensa às intervenções 
estratégicas e projetos ou eventos estruturantes. 

 
 

 

Metas 
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 Atingir os 100% de intervenções estratégicas ou projetos estruturantes com micro-site institucional desenvolvido 
no final de 2014 (salvaguardando as intervenções que tal não se justifique necessário) 

 Aumentar em 5% ao ano, tendo por base o valores de 2013, o número de referências na comunicação social à 
intervenções e projetos estruturantes associados à marca IPBeja 

 Aumentar em 5% ao ano o acesso aos micro-sites das intervenções ou projetos estruturantes, tendo por base o 
valor alcançado no final de 2014 

 

Cronograma 

 

  

Ano/Mês 2014 2015 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Reunião da equipa de 
trabalho 

                        

Reuniões com 
responsáveis pelas 
intervenções 
estratégicas e projetos 
ou eventos 
estruturantes 

                        

Identificação de 
necessidades de 
comunicação de cada 
uma das estruturas 

     
 

                   

Desenvolvimento dos 
micro-sites para cada 
uma das intervenções 
ou projetos 

                        

Desenvolvimento dos 
templates para a 
criação de suportes de 
comunicação 

                        

Definição de fluxos 
comunicacionais para a 
promoção das ações 

                        

Dinamização de ações 
de formação para uso 
dos canais e suportes 

                        

Tradução dos suportes 
de comunicação para 
inglês 

                        

Monitorização da 
consecução das metas 

                        

Relatórios de 
monitorização da ação 
do Plano Estratégico 
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Compromisso 

O presente Plano de Ação é assumido como válido no período temporal de 2014 a 2017. 

___________________________________ 
Aldo Passarinho 
Pró-Presidente para a Imagem w Comunicação 

__________________________________ 
Vito Carioca 
Presidente do IPBeja 

 

 

  

Ano/Mês 2016 2017 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Monitorização da 
consecução das 
metas 

                        

Relatórios de 
monitorização da 
ação do Plano 
Estratégico 
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3.2 EIXO II- PROMOVER A INOVAÇÃO 
 

 
DOMÍNIOS 

 

II. 1. Desenvolver de Dinâmicas de Sustentabilidade 

 

II.2. Na Relação com a comunidade 
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Intervenção II.1.1. Consolidar o IPBeja Editorial  

PLANO DE AÇÃO 
 
Equipa Maria do Sameiro Pinheiro Pedro Masseno (Coordenação) 

Ana Felisbela de Albuquerque Piedade 
Elisete Maria Catarino Sepanas 
Maria de Fátima Nunes de Carvalho 
Maria João Galantinho Lampreia 
Maria Teresa Abreu Luís Godinho 

Equipa Complementar Gabinete de Imagem e Comunicação 
Gabinete de Projetos 
Serviços de Planeamento e Desenvolvimento Estratégico 

Recursos Financeiros 
(estimativa orçamental) 

Não determinado. Despesas a identificar sujeitas a cabimentação  
e prévia aprovação do Conselho de Gestão 

 

 

Objetivos 

Criar um serviço editorial, promotor de publicações privilegiadamente digitais e disponíveis na Internet com acesso 
aberto, com a chancela IPBeja Editorial: 

 Publicação de revista do IPBeja, organizada em números temáticos;  

 Publicação de monografias et alia; 

 Publicação de documentos institucionais; 

 Formação sobre atividade editorial: seminários, levantamento de boas práticas, etc. 

Indicadores de realização  Indicadores de resultado  

 Elaboração de guia de procedimentos para 
apresentação de propostas de publicação; 

 Realização de publicações, com recurso a plataformas 
opensource, como por exemplo o Open Journal 
Systems, do Public Knowledge Project; 

 Obtenção de registos de ISBN, ISSN ou outros; 

 Obtenção de registos CreativeCommons, Coloriuris ou 
outros 

 Indexação publicações do IPBeja Editorial em bases de 
referências nacionais e internacionais; 

 Conformidade legal das publicações, nomeadamente 
em matéria de direitos de autor. 

 Guia de procedimentos; 

 Número de registos ISBN, ISSN ou outros; 

 Quantidade e qualidade de indexações em bases de 
referências nacionais e internacionais; 

 Quantidade e qualidade de atividades de formação 
realizadas. 

 
 

 

Metas 

 Aumento do número de edições da responsabilidade do IPBeja, com a chancela IPBeja Editorial 

 Reforço da projeção do IPBeja pela indexação das suas publicações em bases de dados nacionais e internacionais 
 

 

 

 

 

http://pkp.sfu.ca/?q=ojs
http://pkp.sfu.ca/?q=ojs
http://creativecommons.pt/
http://www.coloriuris.net/
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Ano/Mês 2014 2015 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Elaborar guia de 
procedimentos para 
apresentação de 
propostas de publicação 

                        

Identificar boas práticas 
em termos de serviços de 
publicações de 
instituições de ensino 
superior 

                        

Estabelecimento de 
contactos com serviços 
de publicações (IES e com 
peritos)   

                        

Recolher propostas de 
publicações 

                        

Organizar primeiras 
publicações 

                        

Realizar publicações, com 
recurso a plataformas 
opensource  

                        

Providenciar os registos 
de ISBN, ISSN ou outros 

                        

Providenciar registos                          

Indexar publicações do 
IPBeja Editorial em bases 
de dados 
(nacionais/internacionais) 

                        

Promover a divulgação 
das publicações do IPBeja 
Editorial 

                        

Ano/Mês 2016 2017 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Recolher propostas de 
publicações 

                        

Organizar propostas de 
publicações 

                        

Realizar publicações, 
com recurso a 
plataformas  

     
 

                   

Providenciar os registos 
de ISBN, ISSN ou outros 

                        

Providenciar registos 
CreativeCommons, 
Coloriuris ou outros 

                        

Indexar publicações do 
IPBeja Editorial em 
bases de dados 
nacionais/internacionais 

                        

Promover a divulgação 
das publicações do 
IPBeja Editorial 

                        

http://creativecommons.pt/
http://www.coloriuris.net/
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Compromisso 

O presente Plano de Ação é assumido como válido no período temporal de 2014 a 2017. 

 
______________________________________ 
Maria do Sameiro Pinheiro Pedro Masseno 
Coordenadora do IPBeja Editorial                                                                          
 

 
_____________________________________________        
Vito Carioca 
Presidente do IPBeja 
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Intervenção II.1.2. Reorganizar a dinâmica funcional da Exploração Agrícola  

PLANO DE AÇÃO 
 
Equipa Pró-Presidente para a Exploração Agrícola (Coordenação) 

Técnicos superiores afetos à Exploração Agrícola (EA) 

Equipa Complementar Direção da ESAB 
Docentes dos Departamentos de Biociências 
Coordenadores do Centro Hortofrutícola  
Centro de Experimentação Agrícola,  
Conselho Consultivo para a EA 

Recursos Financeiros 
(estimativa orçamental) 

1 200 €. (1) 
200. 000 €. (2) 
 
Despesas adicionais (associados aos uso dos autocarros e outros) 
sujeitadas a cabimentação e prévia aprovação do Conselho de Gestão do 
IPBeja 
 

 

Objetivos 

 Definição do património rural do IPBeja; 

 Melhoria da eficácia da gestão e do funcionamento da vertente produtiva da exploração agrícola; 

 Reforço da capacidade produtiva e da sustentabilidade financeira da exploração agrícola; 

 Interação entre a Exploração Agrícola e a comunidade; 

 Ligação da EA às atividades relacionadas com as funções dos docentes dos cursos ligados à agropecuária. 

Indicadores de realização  Indicadores de resultado  

 Resolução do problema da tomada de posse pelo IPBeja 
de áreas agroflorestais da herdade do Outeiro; 

 Resolução da titularidade do Centro Experimental da 
ESAB; 

 Aumento da rapidez de decisão de aquisição e de venda 
de produtos e serviços, bem como da respetiva 
contratualização. Aumento da rapidez da transmissão 
da informação quanto ao desenlace dos processos 
burocráticos; 

 Aumento da rapidez da transmissão da informação 
quanto à que é necessária aos serviços administrativos; 

 Estudo, testagem e implementação de um modelo de 
gestão empresarial para a exploração agrícola, com 
Introdução novas e eficazes opções para o investimento 
e a compra e venda de produtos e serviços; 

 Implementação de novas áreas de regadio na herdade 
do Outeiro; 

 Aquisição de equipamento de tração e rebocado para a 
exploração agrícola; 

 Divulgação das atividades e potencialidades da 
Exploração Agrícola no seio do IPBeja; 

 Promoção da ligação entre o IPBeja/Exploração Agrícola 
e entidades nacionais e regionais ligadas ao setor 
agropecuário; 

 Manutenção do apoio à experimentação agropecuária 
realizada na ESAB; 

 Tomada de posse pelo IPBeja das áreas 
agroflorestais da herdade do Outeiro na posse de 
outras entidades; 

 Estudo e implementação de um plano de 
exploração e de investimento a implementar no 
quadriénio. Elaboração e presentação de “dossier” 
sobre a titularização do Centro Experimental à 
tutela e subsequente legalização da posse; 

 Intervalo de tempo entre a produção da 
informação e a efetivação da decisão; e entre a 
tomada de decisão e realização do proposto; 

 Ganho de produtividade dos meios da exploração 
agrícola. Melhoria do resultado de exploração. 
Melhoria da imagem da exploração agrícola no 
exterior; 

 Aumento da área regada na herdade do Outeiro; 

 Criação da página da EA no portal do IPBeja; 

 Redefinição do Conselho Consultivo interno e 
criação de um Conselho Consultivo externo; 

 Número de protocolos com empresas e entidades 
que prosseguem ações de formação dirigidas ao 
sector agropecuário; 

 Número de parcerias propostas ou estabelecidas; 

 Numero de estudos realizados na, ou com o apoio 
dos meios afetos à EA; 

 % de docentes de cursos de natureza agropecuária 
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 Manutenção do apoio dos meios da exploração agrícola 
à formação e ao ensino. 

ou agro-florestal que desenvolveram estudos na, 
ou com o apoio dos meios afetos à EA; 

 Numero de eventos de divulgação de estudos 
realizados na, ou com o apoio dos meios afetos à 
EA; 

 N.º de aulas realizadas com o apoio dos meios da 
EA; 

 % de docentes de cursos de natureza agropecuária 
ou agro-florestal que participam em atividades no 
seio da EA; 

 % de docentes que participam em atividades no 
seio da EA. 

 
 

 

Metas 

 Diminuir em 50% os tempos necessários para a tomada de decisão e para a concretização da proposta, 
nomeadamente quanto a aquisição e venda de produtos e serviços 

 Diminuir em 80% os tempos para a aquisição e venda de produtos e serviços 

 Diminuição de 20% do montante despendido com serviços externos com equipamento de tração; 

 Diminuição em 80% do montante necessário para grandes reparações de equipamentos de tração; 

 Duplicação da área regada por aspersão na Herdade do Outeiro 

 Estabelecimento de pelo menos 10 protocolos entre o IPBeja e entidades externas. 

 Realização de 30 estudos. 

 Realização de 8 eventos de divulgação 

 10% dos docentes dos cursos ligados à agropecuária desenvolvem estudos na, ou com o apoio dos meios afetos à 
EA, por ano. Neste caso, como objetivo: 30% dos custo devem ser cobertos por receitas (contrapartidas 
monetárias) 

 Realização de pelo menos 50 aulas com recurso aos meios afetos e disponibilizados pela EA, por ano; 

 10% dos docentes participam nas atividades da EA, por ano 

 10%  dos alunos dos cursos relacionados com a agropecuária participam nas atividades da EA, por ano. 
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Cronograma 

 

 

Compromisso 

O presente Plano de Ação é assumido como válido no período temporal de 2014 a 2017. 

______________________________________   
 António Nunes Ribeiro 
 Pró-Presidente para a Exploração Agrícola                                                              
 

_____________________________________        
Vito Carioca 
Presidente do IPBeja 

 

 

Ano/Mês 2014 2015 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tomada de posse pelo 
IPBeja das áreas 
agroflorestais da herdade 
do Outeiro. 
Estudo e implementação de 
um plano de exploração e 
de investimento. 
 Elaboração e presentação 
de “dossier” sobre a 
titularização do Centro 
Experimental.  

                        

Intervalo de tempo entre a 
produção da informação e 
realização do proposto. 

                        

Ganhos de produtividade 
dos meios da EA 

                        

Aumento da área regada da 
EA 

                        

Criação da página da EA e 
incremento das relações 
com parceiros externos 

                        

Investigação aplicada 
desenvolvida no seio da EA 

                        

Ano/Mês 2016 2017 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Aumento da área 
regada da EA 

                        

Criação da página da EA 
e incremento das 
relações com parceiros 
externos 

                        

Investigação aplicada 
desenvolvida no seio da 
EA 
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Intervenção II.2.1. Reforçar o papel do IPBeja Cubo 

PLANO DE AÇÃO 
 
Equipa Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação (Coordenação) 

Ana Isabel Rodrigues 
Paula Monteiro 
Sandra Fragoso 
Fátima Raposo 
Marta Cardador 
Vítor Bigodinho 
Cândida Fitas 

Recursos (complementar 
à equipa) 

Centro Hortofrutícola 
Tesouraria 
Sector Financeiro 
Serviços de Aprovisionamento 
Serviços de tecnologias de Informação 

Recursos Financeiros 
(estimativa orçamental) 

Esta ação não implica afetação de recursos financeiros para além daqueles que têm 
vindo a ser cabimentados. Será somente necessário afetar cerca de 1500€ extra para 
ações promocionais. 

 

Objetivos 

 Reforçar o papel do IPBeja CUBO como ação privilegiada de relação entre a comunidade académica e a 
comunidade regional; 

 Contribuir para uma perceção positiva da relação do IPBeja com a comunidade regional; 

 Aumentar a variedade de serviços oferecidos pelo IPBeja CUBO à comunidade académica; 

 Aumentar as receitas provenientes da venda de produtos; 

 Difundir a marca IPBeja através da venda de merschandising da Marca IPBeja; 

 Promover as vendas on-line do IPBeja CUBO. 

Indicadores de realização  Indicadores de resultado  

 N.º dos itens de merschandising oferecidos pelo IPBeja 
CUBO; 

 Receitas provenientes do serviço de impressão de 
grandes formatos; 

 Receitas provenientes da venda de artigos regionais; 

 N.º de artigos regionais oferecidos pelo IPBeja Cubo; 

 Receitas provenientes da venda dos produtos do 
centro Hortofrutícola; 

 N.º de ações promocionais do IPBeja CUBO na 
comunidade académica e regional; 

 N.º de artigos em venda on-line; 

 N.º de serviços do IPBeja Cubo que é possível requisitar 
on-line. 

 

 Diminuição dos custos suportados pelo IPBeja com 
oferta de brindes institucionais; 

 Aumento dos clientes da comunidade que 
procuram o IPBeja CUBO; 

 Aumento dos fornecedores de artigos regionais que 
procuram o IPBeja CUBO para colocarem os seus 
artigos; 

 Aumento na utilização do merschandising 
institucional; 

 Aumento dos clientes que procuram o IPBeja CUBO 
online; 

 Aumento no acesso à plataforma para a requisição 
de serviços prestados. 

  

 

Metas 

 Aumentar o valor das vendas de produtos regionais em 5% ao ano, tendo por base o valor de referência das 
receitas apuradas no ano 2013 

 Aumentar o valor das receitas com a impressão de grandes formatos em 5% ao ano, tendo por base o valor de 
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referência de 2013 

 Aumentar o n.º de fornecedores regionais, acrescentando anualmente 10 novos fornecedores à lista do final de 
2013 

 Aumentar o n.º de itens da coleção do merschandising institucional vendido no IPBeja CUBO em 3 novos itens 
anualmente 

 Aumentar o n.º de requisições on-line no micro site do IPBeja CUBO em 5% ao ano, a partir do valor atingido no 
final de 2014 

 

Cronograma 

 

 

 

Ano/Mês 2014 2015 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Identificação de novos 
produtos e serviços que 
possam ser oferecidos 
à comunidade 

                        

Implementação de 
novos serviços  

                        

Conceção e venda de 
novos produtos de 
merschandising 
institucional 

     
 

                   

Ações promocionais do 
IPBeja CUBO junto da 
comunidade 

                        

Desenvolvimento do 
micro-site com 
integração de vendas 
on-line 

                        

Implementação do 
serviço de requisições 
on-line de brindes e 
merschandising de 
apoio à comunidade 
académica 

                        

Ano/Mês 2016 2017 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Identificação de 
novos produtos e 
serviços a oferecer à 
comunidade 

                        

Implementação de 
novos serviços  

                        

Conceção e venda 
de novos produtos 
de merschandising 
institucional 

                        

Ações promocionais 
do IPBeja CUBO para 
a comunidade 
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Compromisso 

O presente Plano de Ação é assumido como válido no período temporal de 2014 a 2017. 

___________________________________ 
Aldo Passarinho 
Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação 

__________________________________ 
Vito Carioca 
Presidente do IPBeja 
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Intervenção II.2.2. Consolidar o canal institucional IPBeja TV 

PLANO DE AÇÃO 
 
Equipa Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação (Coordenação) 

Ana Isabel Rodrigues 
Tiago Nunes 
Marco Silva 
Paula Monteiro 
Filipe Vieira 
Nuno Amaral 
João Domingos 

Recursos (complementar à 
equipa) 

Laboratório de Arte e Comunicação Multimédia 
CTCP do curso de Educação e Comunicação Multimédia 
CTCP do curso de Artes Plásticas e Multimédia 
Associações de Estudantes 
Direções das Escolas 

Recursos Financeiros 
(estimativa orçamental) 

Plataforma de gestão e operação de emissões – 5000€ 
Players para distribuir no campus – 8400€ 
Atualização do estúdio de filmagem (entre 30000€ e os 60000€) 
Reprodução de conteúdos em suportes de disseminação 10000€ 
Equipamento de apoio à produção – 8000€ 
Entre os 61400€ e os 91400€ 

 

Objetivos 

 Desenvolver uma estrutura organizacional que promova a articulação entre a estrutura técnica do canal IPBeja TV e 
as atividades técnicas e pedagógicas associadas à formação promovida no domínio dos audiovisuais; 

 Consolidar a estrutura de apoio à mediatização e produção de conteúdos audiovisuais, através da atualização 
técnica e tecnológica dos recursos de apoio; 

 Consolidar o sistema de data storage com o objetivo de manter um arquivo organizados dos conteúdos 
audiovisuais produzidos pelo IPBejaTV; 

 Implementar um sistema de Corporate TV com gestão e operação de emissões para a internet e intranet 

 Atualizar o estúdio de filmagem para tecnologias digitais; 

 Contribuir para o incremento qualitativo e quantitativo da difusão de conteúdos relativos às atividades do IPBeja; 

 Contribuir para o reforço da perceção da marca IPBeja TV. 

Indicadores de realização  Indicadores de resultado  

 Número de reuniões para a definição da estrutura 
organizacional e definição de linha editorial; 

 Número de listas de reprodução implementadas na 
versão Web do IPBejaTV; 

 Número de players/ecrãs distribuídos nos campus do 
IPBeja; 

 Número de clipes de vídeo da Playlist; 

 Número de “séries” produzidas pelo IPBeja TV; 

 Número de coberturas de reportagem vídeo efetuadas; 

 Valor angariado com publicidade exibida no canal 
IPBeja TV; 

 Número de DVD’s produzidos com conteúdos relativos 
ao IPBeja. 

 Número de acessos mensais ao site da versão Web 
do IPBejaTV; 

 Número de eventos objeto de cobertura de 
reportagem; 

 Número de DVD’s, produzidos pelo IPBejaTV, 
distribuídos pelos docentes em ações; 
promocionais ou de mobilidade internacional 

 Número de docentes envolvidos em reportagens 
vídeo desenvolvidas pelo IPBejaTV 

 Número de alunos, em formação na área dos 
audiovisuais, envolvidos na produção de séries 
produzidas pelo IPBeja TV; 

 Número de clips do IPBeja TV usados em ações de 
social media, promovidas pelo GiCom. 
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Metas 

 Aumentar em 5% ao ano o número de acessos à plataforma Web do IPBeja TV, tendo como base o número de 
acessos em 2013 

 Aumentar em 25% ao ano o número de edições de séries coproduzidas ou produzidas mediante projeto/ação com 
media regionais ou estruturas do próprio IPBeja, utilizando como referência as 24 edições de duas séries 
produzidas e realizadas em 2013 

 Instalar 6 players/ecrãs por ano, no período 2014/17 

 Editar e reproduzir um DVD por cada uma das séries coproduzidas ou produzidas 

 Aumentar em 25% ao ano as edições de séries realizadas por alunos com a coordenação da estrutura do IPBeja TV, 
com uma base de 6 edições de uma série a produzir em 2014 

 Aumentar a receita publicitária do IPBeja TV em 10% ao ano, tendo por base o objetivo de atingir os 5000€ de 
receitas com publicidade em 2014 

 

Cronograma 

Ano/Mês 2014 2015 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Definição da 
estrutura 
organizacional e 
linha editorial 

                        

Identificação dos 
recursos para a 
implementação do 
canal 

                        

Diagnóstico de 
necessidades 
técnicas e 
tecnológicas para a 
gestão e operação 
de emissões para a 
Internet e Intranet 

                        

Análise de 
necessidade para a 
reestruturação do 
estúdio e régie 

     
 

                   

Consolidação dos 
sistemas de data 
storage existente 

                        

Reformulação da 
plataforma Web e 
definição de listas 
de reprodução 

                        

Definição anual das 
séries a realizar  

                        

Ações 
promocionais do 
canal - angariação 
de patrocinadores 

                        

Produção e 
realização de 30 

                        



 

66 

 

 

edições de 3 
diferentes séries  

Produção e 
realização de 40 
edições de 4 séries 

                        

Primeira fase de 
instalação dos 
players/ecrãs do 
circuito interno 

                        

Segunda fase da 
instalação dos 
players/ecrãs do 
circuito interno 

                        

1.ª Fase de 
reequipamento do 
estúdio com 
tecnologias digitais 

                        

Edição dos DVDs 
das séries 
realizadas 

                        

Ano/Mês 2016 2017 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Definição anual das 
séries anuais a 
realizar  

                        

Ações 
promocionais do 
canal com vista a 
angariar 
patrocinadores 
para as séries 

                        

Produção e 
realização de 50 
edições de 5 
diferentes séries 
de conteúdo a 
determinar 

                        

Produção e 
realização de 60 
edições de 5 
diferentes séries 
de conteúdo a 
determinar 

                        

Edição dos DVDs 
com as séries 
realizadas 

                        

3ª Fase da 
instalação dos 
players/ecrãs do 
circuito interno 

                        

2.ª Fase de 
reequipamento do 
estúdio com 
tecnologias digitais 
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Compromisso 

O presente Plano de Ação é assumido como válido no período temporal de 2014 a 2017. 

___________________________________ 
Aldo Passarinho 
Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação 

__________________________________ 
Vito Carioca 
Presidente do IPBeja 
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Intervenção II.2.3. Desenvolver um plano de ação para a conceção de uma estrutura de 

apoio à mediatização de conteúdos digitais em parceria com media partners regionais    

PLANO DE AÇÃO 
 
Equipa Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação (Coordenação) 

Ana Isabel Rodrigues 
Tiago Nunes 
Marco Silva 
Pedro Cravo 
Nuno Amaral 

Recursos (complementar à 
equipa) 

Direções das escolas 
Associações de Estudantes 
Gabinete de Mobilidade e Cooperação 
Serviço de Tecnologias da Informação e da Comunicação 

Recursos Financeiros 
(estimativa orçamental) 

8.000 anuais para promoção das parcerias preferencialmente para 
serem aplicados como comparticipação do IPBeja na submissão de 
candidaturas a programas nos domínios das indústrias criativas e 
audiovisuais. 

 

Objetivos 

 Consolidar a rede de parcerias com entidades na área dos media e coprodução de conteúdos de interesse regional; 

 Posicionar o IPBeja como produtor de conteúdos multiplataforma e com capacidade de atrair financiamento 
externo para a produção e realização de conteúdos audiovisuais e multimédia; 

 Contribuir para a partilha de conhecimento e informação de interesse regional; 

 Projetar as áreas estratégicas de intervenção do IPBeja na comunidade através da mediatização de conteúdos de 
interesse científico e tecnológico; 

 Posicionar o IPBeja como um player no domínio da mediatização de conteúdos, audiovisuais e multimédia, 
centrados nas características endógenas do território; 

 Capacitar as estruturas de formação, produção e transferências de tecnologia, na área dos audiovisuais e produção 
dos media, para a realidade do mercado de trabalho através de um contacto estreito e efetivo com entidades que 
desenvolvam a sua atividade na área dos media; 

 Potenciar outras intervenções estratégicas do IPBeja através da mediatização de conteúdos informativos, 
educativos e de divulgação científica; 

 Contribuir para a notoriedade da marca IPBeja, enquanto marca de uma instituição empenhada no 
desenvolvimento regional. 

Indicadores de realização  Indicadores de resultado  

 Número de reuniões para o desenvolvimento da rede 
de parcerias; 

 Número de protocolos efetuados com entidades 
regionais na área da produção dos media; 

 Número de reuniões para preparação de linhas 
editoriais e conteúdos a mediatizar; 

 Número de sinopses, guiões de realização e de 
produção efetuados; 

 Número de séries e respetivos programas produzidos, 
realizados e distribuídos em parceria com media 
partners regionais; 

 Número de séries produzidas e realizadas com apoio 
financeiro externo ao IPBeja. 

 

 Número de docentes, e respetivas áreas científicas, 
envolvidos em projetos de mediatização de 
conteúdos; 

 Número de referências ao IPBeja na imprensa em 
resultado de projetos com coprodução de 
conteúdos; 

 Número de entidades externas, e respetivas áreas 
de intervenção, objeto de programas produzidos 
ou coproduzidos; 

 Número de visualizações on-line de cada um dos 
programas produzidos ou coproduzidos; 

 Número de equipas de produção, afetas aos 
serviços, laboratórios ou cursos a colaborar em 
séries ou programas nesta intervenção. 
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Metas 

 Aumentar anualmente em 50% o número de programas produzidos e realizados, tendo por base os 24 programas 
produzidos em 2013 

 Acrescentar 2 novos parceiros anualmente à lista de media partners regionais com quem se coproduzem projetos 
de mediatização de conteúdos multiplataforma 

 Aumentar anualmente em 50% as referências ao IPBeja em resultado de projetos de coprodução de conteúdos 

 

Cronograma 

 

 

 

 

 

Ano/Mês 2014 2015 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Reuniões para 
consolidação da parceria 
com media partners 

                        

Formalização de 
protocolo de cooperação 
para a coprodução de 
conteúdos 

                        

Reuniões para a 
definição da linha 
editorial de conteúdos a 
mediatizar e coproduzir 

                        

Reuniões para a 
constituição de equipas 
de produção 

                        

Elaboração de sinopses e 
respetivos guiões de 
filmagem para séries 

                        

Captação de apoios para 
a produção das séries 

                        

Produção e realização 
das séries 

                        

Distribuição das séries                         

Cliping de referências 
aos programas 
produzidos e 
coproduzidos 

                        

Relatórios de 
monitorização da 
intervenção estratégica 
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Compromisso 

O presente Plano de Ação é assumido como válido no período temporal de 2014 a 2017. 

___________________________________ 
Aldo Passarinho 
Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação 

__________________________________ 
Vito Carioca 
Presidente do IPBeja 

 

 

Ano/Mês 2016 2017 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Reuniões para 
consolidação da 
parceria com media 
partners 

                        

Formalização de 
protocolo de 
cooperação para a 
coprodução de 
conteúdos 

                        

Reuniões para a 
definição da linha 
editorial de 
conteúdos a 
mediatizar e 
coproduzir 

                        

Reuniões para a 
constituição de 
equipas de 
produção 

                        

Elaboração de 
sinopses e 
respetivos guiões 
de filmagem para 
séries 

                        

Captação de apoios 
para a produção 
das séries 

                        

Produção e 
realização das 
séries 

                        

Distribuição das 
séries 

                        

Clliping de 
referências aos 
programas 
produzidos e 
coproduzidos 

                        

Relatórios de 
monitorização da 
intervenção 
estratégica 
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3.3 EIXO III- O IPBEJA COMO CENTRO DE CONHECIMENTO, 
BOAS PRÁTICAS E MELHORES TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS 
 

 
DOMÍNIOS 

 

III.1. Sustentabilidade da Investigação 
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Intervenção III.1.1. Reforçar o incentivo de apoio à investigação 

PLANO DE AÇÃO 
Ação 1 – Reforçar o incentivo e apoio à investigação 
Equipa Pró-Presidente para Investigação e Conhecimento 

Gabinete de Projetos 
Serviços de Planeamento e Desenvolvimento Estratégico 

Equipa Complementar n.a 

Recursos Financeiros 
(estimativa orçamental) 

20 000€, para efetivar a aplicação do “Regulamento de Apoio à Publicação 
Cientifica e Tecnológica”. 

 

Objetivos 

Aumentar a produção técnico-científica do IPBeja, em particular dos resultados valorizados na avaliação dos cursos 
pela A3ES, nomeadamente publicações com revisão por pares e de outras publicações relevantes, bem como 
atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada 

Indicadores de realização  Indicadores de resultado  

 Aplicação do “Regulamento de Apoio à Publicação 
Científica e Tecnológica”; 

 Proposta de regulamentação relativa à carga de 
trabalho dos docentes, que possibilite a diminuição do 
limite máximo de carga letiva em função do 
financiamento do IPBeja devido a projetos em que o 
docente esteja envolvido. 

 Publicitação interna (visível após realização de login no 
sítio internet do IPBeja) das publicações e projetos 
realizados em cada ano no IPBeja (incluindo atividades 
de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação 
de serviços à comunidade e formação avançada) com 
indicação dos docentes e investigadores envolvidos. 

 Aumento das publicações com revisão por pares em 
que docentes ou investigadores do IPBeja são 
autores ou coautores; 

 Aumento das atividades de desenvolvimento 
tecnológico e artístico, prestação de serviços à 
comunidade e formação avançada por docentes ou 
investigadores do IPBeja. 

 

 
 

 

Metas 

 Entre final de 2014 e final de 2017 e face a igual período do ano anterior aumento anual do conjunto das 
publicações, nas quais docentes ou investigadores do IPBeja são autores ou coautores, e das atividades de 
desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada. 
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Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano/Mês 2014 2015 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Avaliação do 
desempenho docente - 
valorização efetiva da 
autoria ou coautoria de 
publicações 

     
 

                   

Aplicação do 
“Regulamento de Apoio 
à Publicação Cientifica e 
Tecnológica” 

                        

Publicitação interna das 
publicações e projetos 
realizados por 
docentes/investigadores 
do IPBeja 

                        

Ano/Mês 2016 2017 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Aplicação do 
“Regulamento de Apoio 
à Publicação Cientifica e 
Tecnológica” 

                        

Publicitação interna das 
publicações e projetos 
realizados por 
docentes/investigadores 
do IPBeja 

                        



 

74 

PLANO DE AÇÃO 
Ação 2 – Consolidação e Crescimento do Repositório de Publicações Técnicas e Científicas do IPBeja 
Equipa Pró-Presidente para Investigação e Conhecimento 

Vice-presidente do IPBeja (Ana Luísa Fernandes)  
Coordenadora da Biblioteca do IPBeja 
Coordenador dos Serviços de Tecnologias de Informação 

Equipa Complementar Contratação de uma entidade externa para a Digitalização do arquivo 
morto e publicações técnicas e científicas em formato papel. 

Recursos Financeiros 
(estimativa orçamental) 

Verba a definir para a digitalização do arquivo morto e publicações 
técnicas e científicas em formato papel; 
Aumento de espaço de armazenamento no valor de 1500€ + IVA (sem 
contar com a que venha a ser calculada para o armazenamento da 
digitalização do arquivo morto); 
Recursos promocionais para o dia do Open Access. 
Recursos de divulgação para distribuição na biblioteca e escolas (flyer, 
marcador); 
Patrocínio do custo das taxas cobradas por algumas revistas para a 
possibilidade de acesso aberto de publicação de artigos (como forma de 
aumentar o n.º de artigos em revistas indexadas internacionalmente no 
repositório de acesso livre – RCAAP que permite a visibilidade 
internacional). Este patrocínio destinar-se-ia a publicações em revistas 
indexadas na Scopus ou ISI e que não permitissem o open access exceto 
pela via do golden access. 

 

Objetivos 

 Aumentar de forma continuada a quantidade de publicações disponíveis ou registadas no Repositório de 
Publicações Técnico-Científicas do IPBeja. 

 Digitalização do arquivo morto e publicações técnicas e científicas em formato papel. 

Indicadores de realização  Indicadores de resultado  

 Reuniões entre as partes; 

 Informação disponibilizada pela Biblioteca por 
email e na página institucional; 

 Sessões de esclarecimento e formação com os 
coordenadores das unidades de investigação do 
IPBeja. 

 Ações de formação e promoção realizadas pela 
Biblioteca; 

 Conferência destinada aos docentes e 
investigadores do IPBeja sobre a importância do 
Acesso Aberto como forma privilegiada de 
comunicação em ciência. 

 Aumento das publicações disponíveis ou 
registadas no IPBeja; 

 Participação dos formandos nas ações a realizar 
pela Biblioteca; 

 Dados estatísticos dos pontos de acesso ao 
repositório e das visitas; 

 N.º de notícias publicadas no âmbito da difusão 
de informação em canais da web 2.0 (twitter, 
facebook IPBeja, newsletter do IPBeja); 

 Conferência destinada à comunidade 
académica - alunos para divulgação dos 
recursos em Acesso Aberto e a importância da 
ética na sua utilização “Ética no Open Access”. 

 

Metas 

 Entre final de 2014 e final de 2017, registar 90% das publicações entregues à Biblioteca em cada ano 

 

 

 

http://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=ethics_day
http://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=ethics_day
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Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano/Mês 2014 2015 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Registo de 
publicações no 
repositório 

                        

Manutenção do 
repositório (entre 
15 de julho e 31 
de agosto) 

                        

Avaliação do 
custo de 
digitalização do 
arquivo morto e 
publicações 
técnicas e 
científicas em 
formato papel. 

                        

Digitalização do 
arquivo morto e 
publicações 
técnicas e 
científicas em 
formato papel. 

                        

 

Ano/Mês 2016 2017 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Registo de 
publicações no 
repositório 

                        

Manutenção do 
repositório (entre 
15 de julho e 31 
de agosto) 
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PLANO DE AÇÃO 
Ação 3 – Rede Internacional das Universidades Leitoras 
Equipa João Paulo Mestre Pinheiro Ramos e Barros (Coordenação) 

Bárbara da Conceição Rala Esparteiro 
Elisete Maria Catarino Sepanas 
João Filipe Dias Medeira Rodrigues 
Maria do Sameiro Pinheiro Pedro Masseno 

Equipa Complementar Gabinete de Imagem e Comunicação 
Gabinete de Projetos 
Serviços de Planeamento e Desenvolvimento Estratégico 

Recursos Financeiros 
(estimativa orçamental) 

Não determinado. Despesas a identificar sujeitas a cabimentação  
e prévia aprovação do Conselho de Gestão. 

 

Objetivos 

 Realização de ações promotoras do desenvolvimento de literacias dirigidas à comunidade académica e à 
comunidade envolvente do IPBeja, local ou regional. 

Indicadores de realização  Indicadores de resultado  

 Concretização de ações iniciadas entre 2011 e 
2013 e/ou início de novas ações: 

 Uma página por dia; 

 Vamos plantar uma árvore de palavras; 

 Uma floresta de textos; 

 PromL;  

 Seminários e outras eventuais ações enquadráveis 
nos objetivos da Rede Internacional de 
Universidades Leitoras (RIUL). 

 Quantidade de ações realizadas; 

 Número de visualizações dos blogues 
associados às ações; 

 Número de indivíduos da comunidade 
académica / cursos envolvidos; 

 Quantidade de parceiros na comunidade local 
ou regional. 

 Ações de disseminação de resultados 

 
 

 

Metas 

 Realização de 5 ações; 

 Envolvimento de 100 indivíduos da comunidade académica / cursos;  

 Relação com 5 parceiros na comunidade local ou regional. 

 

 

 

 

Ano/Mês 2014 2015 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ações de promoção do 
desenvolvimento de 
literacias destinadas à 
comunidade académica 

                        

Ações de promoção do 
desenvolvimento de 
literacias destinadas à 
comunidade académica 
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Compromisso 

O presente Plano de Ação é assumido como válido no período temporal de 2014 a 2017. 

___________________________________________       
João Paulo Barros 
Pró-Presidente para o Conhecimento e Investigação                                                                          

_____________________________________       
Vito Carioca 
Presidente do IPBeja 

 

  

Ano/Mês 2016 2017 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ações de promoção do 
desenvolvimento de 
literacias destinadas à 
comunidade académica 

                        

Ações de promoção do 
desenvolvimento de 
literacias destinadas à 
comunidade académica 
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3.4 EIXO IV- FUNCIONAMENTO DO IPBEJA COMO 

COMUNIDADE ABERTA, SOLIDÁRIA, PARTICIPATIVA E 

COERENTE 
 

 
DOMÍNIOS 

 

IV.1. Dimensão do IPBeja 

IV.2. Dimensão Cultural do IPBeja 

IV.3. Dimensão Ambiental 
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Intervenção IV.1.1. Promover o apoio social para a integração do estudante 

PLANO DE AÇÃO 
 
Equipa Ana Isabel Lapa Fernandes 

Maria do Céu André 
Maria Inês Godinho 
Marta Amaral 
Vânia Loureiro 

Equipa Complementar Comissões Técnico – Cientificas e Pedagógicas dos Cursos 
Serviços de Ação Social 
Provedor do Estudante 
Associações de Estudantes 
Conselho Pedagógico 
Gabinete de Qualidade, Avaliação e Procedimentos 
 Gabinete de Mobilidade e Cooperação 
 Gabinete de Imagem e Comunicação 

Recursos Financeiros 
(estimativa orçamental) 

Não determinado. As despesas a identificar serão sujeitas a cabimentação 
e orçamentação do Conselho de Gestão do IPBeja. 

 

Objetivos 

Contribuir para consolidar a dimensão social do IPBeja visando a concretização de três eixos de ação: 

 A integração social na comunidade académica através de estruturas e serviços existentes ou a 
potenciar; 

 A integração social dos estudantes pelos seus pares; 

 A integração social por via da identificação, encaminhamento e acompanhamento de situações de 
risco; 

 Potenciar dimensões como a cultura, saúde, atividade física, entre outras, enquanto fatores de 
integração social dos estudantes. 

Indicadores de realização  Indicadores de resultado  

 N.º de reuniões de trabalho entre a 
equipa/recursos afetos para além da equipa; 

 N.º de reuniões com estudantes; 

 N.º de reuniões com docentes; 

 N.º de contactos/reuniões com entidades da 
comunidade; 

 N.º de atividades realizadas; 

 N.º de casos identificados/situações apoiadas. 

 % de estudantes envolvidos; 

 % de docentes envolvidos; 

 % de atividades realizadas; 

 % de casos identificados/apoiados. 

 
 

 

Metas 

 Aumentar o envolvimento dos estudantes na integração social dos seus pares 

 Incrementar os canais de comunicação entre docentes, comissões técnico-científicas e pedagógicas dos 
cursos e estruturas do IPBeja no âmbito da integração social dos estudantes 

 Consolidar a identificação, encaminhamento e acompanhamento de situações de risco social dos 
estudantes 
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Cronograma 

 

 

 

Ano/Mês 2014 2015 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Criação, organização e 
monitorização de 
grupos de trabalho  

                        

Constituição e 
monitorização de 
grupos de “tutoria 
pelos pares” 

                        

Conceção de um Guia 
de Integração Social do 
Estudante  

     
 

                   

Realização de sessões 
temáticas diversas 
direcionadas à 
integração social dos 
estudantes 

                        

Levantamento e 
intervenção junto de 
estudantes com 
necessidades 
educativas especiais 

                        

Criação de uma bolsa 
de emprego 

                        

Ano/Mês 2014 2015 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Criação, 
organização e 
monitorização de 
grupos de trabalho 
(cf. descrito) 

                        

Constituição e 
monitorização de 
grupos de “tutoria 
pelos pares” 

                        

Conceção de um 
Guia de Integração 
Social do Estudante  

     
 

                   

Realização de 
sessões temáticas 
direcionadas à 
integração social 
dos estudantes 

                        

Levantamento e 
intervenção junto 
de estudantes com 
necessidades 
educativas 
especiais 

                        

Criação de uma 
bolsa de emprego 
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Compromisso 

O presente Plano de Ação é assumido como válido no período temporal de 2014 a 2017. 

 
 
______________________________     
Ana Isabel Lapa Fernandes 
Coordenadora da Intervenção                                                           
 

 
 
______________________________        
Vito Carioca 
Presidente do IPBeja 
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Intervenção IV.1.2. Promover o sucesso educativo e prevenção do abandono escolar 

 

PLANO DE AÇÃO 
 

Equipa Conselho para Avaliação e Qualidade/ Gabinete de Qualidade, Avaliação e 
Procedimentos e Conselho Pedagógico (Coordenação) 
Vice-Presidente (Ana Luísa Fernandes) 
Gabinete de Apoio ao Aluno 
Gabinete de Apoio Psicopedagógico – Serviços de Ação Social 

Equipa Complementar Equipa complementar: 
Diretores das Unidades Orgânicas 
Coordenadores de Curso 
Provedor do Estudante 
Associações de Estudantes 

Recursos Financeiros 
(estimativa orçamental) 

Despesas a identificar sujeitas a cabimentação e prévia aprovação do 
Conselho de Gestão. 

 

 

Objetivos 

Criar e implementar dinâmica de apoio integrado ao aluno e de promoção do sucesso educativo 

Indicadores de realização  Indicadores de resultado  

 Definição do plano de ação – documento 
orientador da estratégia e do plano de ação a 
desenvolver – plano de ação por ano escolar; 

 Relatório de caracterização do perfil do aluno 
inscrito pela primeira vez no Instituto Politécnico 
de Beja; 

 Relatório de monitorização do insucesso escolar e 
taxas de abandono; 

 N.º de reuniões de trabalho entre os vários 
intervenientes no processo conducente à 
implementação e monitorização do plano de ação. 

 Plano anual de ação de promoção do sucesso 
educativo (apoio ao estudante); 

 % de docentes do IPBeja participantes nas 
atividades definidas no plano de ação; 

 % de estudantes participantes nas ações 
definidas após identificação do perfil inicial e 
dos resultados obtidos. 

 
 

 

Metas 

 Aumentar, em cada ano escolar e face ao ano anterior (em 2014/2015 e 2015/2016), 2% a taxa global de 
sucesso escolar 

 Diminuir, em cada ano escolar, e face ao ano anterior (em 2014/2015 e 2015/2016), 0,2% a taxa de 
abandono escolar 
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Cronograma 

 

  

Ano/Mês 2014 2015 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Redefinição do 
plano de ação  

                        

Relatório de 
caracterização 
do perfil do 
aluno inscrito 
pela primeira vez 
no IPBeja 

                        

Relatório de 
monitorização do 
insucesso escolar 
e taxas de 
abandono 

                        

Implementação 
do plano de ação 

                        

Monitorização do 
plano de ação 

                        

Ano/Mês 2014 2015 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Redefinição do 
plano de ação  

                        

Relatório de 
caracterização 
do perfil do 
aluno inscrito 
pela primeira vez 
no IPBeja 

                        

Relatório de 
monitorização do 
insucesso escolar 
e taxas de 
abandono 

                        

Implementação 
do plano de ação 

                        

Monitorização do 
plano de ação 
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Compromisso 

O presente Plano de Ação é assumido como válido no período temporal de 2014 a 2017. 

______________________________________       
João Mendes Leal 
Pró-Presidente para a Avaliação e Qualidade                                                                          
 

______________________________________       
João Portugal 
Presidente do Conselho Pedagógico 

 

  
____________________________________________________       
Vito Carioca 
Presidente do IPBeja 
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Intervenção IV.1.3. Intervir na comunidade- Observatório das dinâmicas do 

envelhecimento no Alentejo3
 

PLANO DE AÇÃO 
 
Equipa Maria Cristina Campos de Sousa Faria (Coordenação) 

José Pereirinha Ramalho  
Ana Isabel Lapa Fernandes  
Vânia Azevedo Ferreira Brandão de Loureiro  
Cláudia Regina Quaresma  
Maria Manuela Narciso Pereira 
Sandra Cristina Lopes 
Maria Inês de Campos de Sousa Faria  
Aldo Manuel Serra Passarinho 
Adelaide Espirito Santo 

Equipa Complementar Secretariado da ESE  
GICOM 
Outros a identificar de acordo com os Projetos a realizar. 

Recursos Financeiros 
(estimativa orçamental) 

Não determinado. Despesas a identificar sujeitas a cabimentação e prévia 
aprovação do Conselho de Gestão. 

 

Objetivos 

 Realizar o levantamento de dados e indicadores sobre o envelhecimento no Alentejo e obter de outras 
instituições (organismos regionais, centrais e europeus) informações logísticas que permitam conhecer o 
estado e identificar os problemas da população mais velha que vive no Alentejo 

 Produzir conhecimento e investigação, promover estudos e realizar divulgação de informação sobre o 
envelhecimento no Baixo Alentejo e Alentejo Litoral 

 Desenvolver instrumentos de observação e parâmetros de vigilância de aspetos relevantes para um 
envelhecimento bem-sucedido, de forma a poder realizar a prevenção de riscos e a proteção da saúde, a 
qualidade de vida e o bem-estar dos mais velhos 

 Desenvolver estruturas de apoio ao envelhecimento na comunidade, que possibilitem uma intervenção 
comunitária e estratégica de modo a prevenir os riscos e a fazer face aos problemas dos mais velhos 

                                                           
3 O Observatório das Dinâmicas do Envelhecimento no Alentejo do Instituto Politécnico de Beja, designado de 

ODEA-IPBEJA, surge no âmbito do funcionamento do IPBeja como Comunidade Aberta, Solidária, Participativa e Coerente e 

do entendimento da relevância da sua Dimensão Social. Assim, o ODEA- IPBeja tem como principal objetivo constituir-se 

como um centro de investigação, desenvolvimento e intervenção no domínio do envelhecimento, em particular, no Baixo 

Alentejo e Alentejo Litoral. Por conseguinte, concretiza a sua função avaliando e monitorizando o estado da população 

envelhecida no Alentejo, realizando a produção de investigação, conhecimento e divulgação sobre o envelhecimento no 

Baixo Alentejo e Alentejo Litoral e intervindo ao nível da comunidade, nas vertentes da promoção do desenvolvimento 

humano e da proteção dos mais pobres e desfavorecidos desta faixa etária a partir dos 65 anos. Por conseguinte, 

apresenta-se com um olhar interdisciplinar sobre o envelhecimento e a longevidade e centra a sua principal preocupação 

na solidariedade humana, cidadania e promoção de um envelhecimento bem-sucedido, com saúde, qualidade de vida e 

dignidade. 

O ODEA-IPBEJA terá como população alvo a comunidade em geral e população no Alentejo a partir dos 65 anos. 
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 Promover a proteção, a educação e a formação dos mais velhos, enquanto agentes de cidadania na 
sociedade contemporânea; 

 Promover investigação e desenvolvimento na área do envelhecimento ativo no Alentejo; 

 Desenvolver atividades e eventos científicos e culturais que divulguem a investigação e sejam espaços e 
tempos de partilha de vivências e preocupações intergeracionais, onde é dado a oportunidade às 
instituições da comunidade que investem na proteção e desenvolvimento dos mais velhos de 
apresentarem as suas experiências, os seus projetos e de criar sinergias de sustentabilidade 

 Estabelecer protocolos, parcerias e plataformas de cooperação com a comunidade 

Indicadores de realização  Indicadores de resultado  

 Apetrechar o espaço físico do CIAEA-IPBeja 
(equipamento: mesas, cadeiras, quadros, armário, 
leitor de cd, computadores (fixo e um portátil com 
colunas de som incorporadas, Internet, telefone 
fixo, material de desgaste, livros/ e-books, material 
de avaliação psicológica, material de avaliação de 
saúde, material de avaliação da atividade física; 
Apoio de Secretariado; 

 Conceção do Portal; 

 Manutenção do Portal e construção de informação 
para colocar no Portal; 

 Organização e produção científica sobre a temática 
do Envelhecimento;  

 Avaliação das atividades desenvolvidas no âmbito 

das Dinâmicas do Envelhecimento no Alentejo; 

 Desenvolver oferta formativa sobre o 

envelhecimento; 

 Desenvolvimento de parcerias, protocolos e 
plataformas de cooperação com várias instituições, 
públicas e privadas (câmaras, juntas de freguesias, 
IPSS, ONG´s, Universidades Seniores, Instituições de 
Ensino Superior, entre outras), interessadas nas 
questões do envelhecimento. 

 Frequência da consulta do site, tempo de 
consulta e tipo de escolhas; 

 N.º de publicações pelos investigadores 
associados ao centro; 

 N.º e tipo de projetos de investigação e/ou 
intervenção realizados no âmbito do 
envelhecimento ativo; 

 N.º e tipo de eventos realizados no âmbito do 
envelhecimento ativo;  

 N.º de atividades desenvolvidas com a 
comunidade; 

 Tipo e n.º de cursos ministrados, afluência e 
êxito dos participantes;  

 Continuidade do trabalho realizado com 
entidades parceiras (duração da parceria, n.º 
de estagiários, eventos ou atividades 
corealizados). 

 
 

 

Metas 

 Organização do Portal até Fevereiro de 2014 

 Organização de Dados sobre o Envelhecimento no Alentejo com uma periocidade semestral  

 Organização do Centro de Investigação e Apoio ao Envelhecimento Ativo até Fevereiro de 2014  

 Desenvolvimento de pelo menos 1 Projeto Investigação e/ou Intervenção do Centro de Investigação e 
Apoio ao Envelhecimento Ativo, com uma periocidade anual 

 Desenvolvimento de pelo menos 1 evento direcionado à comunidade no âmbito do envelhecimento, com 
uma periocidade anual 
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Cronograma 

 

Ano/Mês 2014 2015 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Organização de dados 
sobre o 
envelhecimento no 
Alentejo 

                        

Dinamização do Centro 
de Investigação e 
Apoio sobre o 
Envelhecimento Ativo 

                        

Intervenção na 
Comunidade 

                        

Promoção do 
envelhecimento ativo e 
bem-sucedido 

                        

Formação e Educação 
ao longo da vida 

                        

Divulgação do 
Observatório 

                        

Articulação com as 
forças vivas da 
comunidade 

                        

Desenvolvimento de 
eventos científicos 

                        

Promoção de 
atividades 
intergeracionais 

                        

Avaliação do Projeto                          

Entrega do Relatório 
do Projeto 

                        

Entrega do Relatório 
Final 

                        

Apresentação pública e 
divulgação do trabalho 
desenvolvido 

                        

Cronograma 

Ano/Mês 2014 2015 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Organização de dados 
sobre o 
envelhecimento no 
Alentejo 

                        

Dinamização do Centro 
de Investigação e Apoio 
sobre o 
Envelhecimento Ativo 

                        

Intervenção na 
Comunidade 

                        

Promoção do 
envelhecimento ativo e 
bem-sucedido 
 

                        



 

88 

 

Compromisso 

O presente Plano de Ação é assumido como válido no período temporal de 2014 a 2017. 

 
 
______________________________     
Maria Cristina Campos de Sousa Faria 
Coordenadora do ODEA-Alentejo                                                          
 

 
 
___________________________________        
Vito Carioca 
Presidente do IPBeja 

 

 

 

 

 

 

  

Formação e Educação 
ao longo da vida 

                        

Divulgação do 
Observatório 

                        

Articulação com as 
forças vivas da 
comunidade 

                        

Desenvolvimento de 
eventos científicos  

                        

Promoção de 
atividades 
intergeracionais 

                        

Avaliação do Projeto                          

Relatório do Projeto                         

Disseminação                         
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Intervenção IV.2.1. Reforçar o IPBeja Cultura 

PLANO DE AÇÃO 
 
Equipa Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação (Coordenação) 

Ana Isabel Rodrigues 
Carlos Borralho 
António Inverno 
Viviane Silva 
Jorge Raposo 
Tiago Nunes 
Sandra Lopes 
Pedro Cravo 
Victor Figueira 
Ana Paula Figueira 
João Silva 
Luís Carvalho 
Olga Amaral 
Dulce Santiago 
Luís Santa Maria 

Recursos (complementar à 
equipa) 

Direções das escolas 
Departamentos 
Provedor do Estudante 
Associações de estudantes 
Centros e Laboratórios 

Serviços do IPBeja 
Comissões de Curso 

Recursos Financeiros 
(estimativa orçamental) 

Estima-se que o funcionamento da intervenção estratégica 
dependerá de uma despesa entre os 10.000€ e os 25.000€ anuais. 
Despesas a identificar sujeitas a cabimentação e prévia aprovação do 
Conselho de Gestão.  

 

Objetivos 

 Articular sob o ponto de vista comunicacional e de notoriedade da marca IPBeja, todas as iniciativas e 
intervenções estratégicas no domínio da cultura, sob a chancela “IPBeja Cultura”; 

 Estimular a criação artística da comunidade académica e apoiar a dinamização de incitativas ou projetos 
enquadrados pelo programa “Europa Criativa”; 

 Promover ações de interação e participação da comunidade académica em eventos e iniciativas culturais 
promovidas na região; 

 Disseminar de forma articulada todas as iniciativas de âmbito cultural desenvolvidas e/ou apoiadas pelo 
IPBeja; 

 Promover todas as formas de expressão artística e cultural numa perspetiva de diálogo intercultural e 
respeito pelas diferenças; 

 Protocolar iniciativas com instituições da região com o intuito de promover eventos, investigação e 
desenvolvimento de serviços de âmbito artístico e cultural; 

 Integrar o IPBeja nas redes regionais de cultura, estabelecendo parcerias com os seus agentes; 

 Organizar ações de formação e informação que contribuam para o desenvolvimento do sector cultural e 
artístico, assim como dos seus agentes; 

 Conduzir estudos que contribuam para a inventariação, preservação e divulgação do património e da 
cultura regionais; 

 Contribuir para o surgimento de iniciativas culturais economicamente viáveis e/ou potenciadoras de 
atividades económicas e criação de emprego. Em particular, o IPBeja Cultura deverá dar especial atenção 
ao desenvolvimento dos conceitos “Cidades Criativas” ou “Indústrias da Criatividade” e às dinâmicas 
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socioeconómicas subjacentes. 
Indicadores de realização  Indicadores de resultado  

 N.º de reuniões da equipa da intervenção estratégica 

 N.º de reuniões das comissões de trabalho com 
entidades regionais com responsabilidades na área 
da cultura e do património; 

 N.º de protocolos de cooperação estabelecidos entre 
o IPBeja e entidades regionais; 

 N.º de ações culturais apoiadas sob a chancela 
“IPBeja Cultura”; 

 N.º de projetos de criação artística apoiados no 
âmbito da intervenção estratégica; 

 N.º de estudos conduzidos pela equipa da 
intervenção estratégica; 

 N.º de candidaturas a programas de apoio à cultura 

 N.º de suportes de comunicação criados para divulgar 
a agenda cultural interna/regional; 

 N.º de ações no âmbito das indústrias criativas 
encubadas/promovidas com a chancela do “IPBeja 
Cultura”. 

 N.º de acessos ao micro-site do “IPBeja 
Cultura”; 

 N.º de suportes de comunicação (agenda 
cultural do IPBeja Cultura) enviados com 
informação sobre as dinâmicas culturais da 
comunidade académica e da região; 

 N.º de eventos realizados no interior do 
Campus (espetáculos, exposições 
conferências); 

 N.º de eventos culturais organizados pela 
comunidade regional e apoiados pelo IPBeja 
Cultura, por exemplo, ao nível da divulgação 
ou venda de bilhetes no IPBeja CUBO; 

 N.º de referências na imprensa ao “IPBeja 
Cultura”, registadas no clipping do IPBeja; 

 N.º de projetos culturais apoiados pelo 
IPBeja Cultura e financiados através de 
fontes de financiamento externo;  

 N.º de estudos editados com o apoio do 
IPBeja Cultura. 

 
 

 

Metas 

 Estabelecer protocolos de colaboração, para a disseminação das agendas culturais, com 100%, dos 
municípios do CIMBAL e CIMAL, até ao final de 2014. 

 Aumentar em 15% ao ano o número de visitas ao micro-site do IPBeja Cultura, tendo por base o número 
de visitas registadas no final de 2014. 

 Aumentar em 10%, ao ano, o n.º de referências ao IPBeja na imprensa, por via da associação à 
intervenção estratégica “IPBeja Cultura”, tendo por base o número de referências registadas em 2014 

 Aumentar em 10%, ao ano, o n.º de eventos e iniciativas, de âmbito cultural apoiadas, pelo IPBeja Cultura, 
tendo por base o número de iniciativas apoiadas em 2014. 
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Cronograma 

 

Ano/Mês 2014 2015 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Reunião ordinária da 
equipa 

                        

Reuniões das 
comissões de trabalho 

                        

Protocolos com 
entidades para 
estabelecer a rede de 
colaboração entre a 
comunidade 
académica e a região 

                        

Acompanhamento e 
disseminação da 
agenda cultural 
regional 

                        

Acompanhamento das 
oportunidades de 
financiamento de 
iniciativas de âmbito 
cultural 

                        

Estudos, no domínio 
da intervenção 
estratégica, apoiados 
pelo IPBeja Cultura 

                        

Apoio ao nível das 
ações, eventos, 
intervenções e criação 
artística 

                        

Monitorização                         

Ano/Mês 2016 2017 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Reunião ordinária 
da equipa da 
intervenção 
estratégica 

                        

Reuniões das 
comissões de 
trabalho 

                        

Acompanhamento 
e disseminação da 
agenda cultural 
regional 

                        

Acompanhamento 
das oportunidades 
de financiamento  

                        

Estudos no domínio 
da intervenção 
estratégica 

                        

Apoio a ações, 
eventos e criação 
artística 

                        

Monitorização                         
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Compromisso 

O presente Plano de Ação é assumido como válido no período temporal de 2014 a 2017. 

___________________________________ 
Aldo Passarinho 
Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação 

__________________________________ 
Vito Carioca 
Presidente do IPBeja 
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Intervenção IV.2.2. Associar o IPBeja ao Cante Alentejano 

PLANO DE AÇÃO 
 
Equipa Jose A. Orta (Coordenação) 

Ana Piedade  
Jorge Raposo 
António Cartageno  

Equipa Complementar Paulo Ribeiro (Coordenação musical) 
Secretariado da ESEB  
Estudantes do IPBeja 
Outras personalidades a convidar no âmbito das ações a realizar 
Instituições a convidar no âmbito das ações a realizar 

Recursos Financeiros 
(estimativa orçamental) 

20 mil euros 
Despesas a identificar sujeitas a cabimentação e prévia aprovação do 
Conselho de Gestão. 

 

Objetivos 

Preservar e dinamizar o Cante Polifónico Tradicional Rural do Alentejo enquanto expressão maior da 
identidade cultural desta região 

Indicadores de realização  Indicadores de resultado  

 Seis Encontros de grupos corais;  

 Criação de um coro alargado; 

 Realização de 1 Congresso; 

 Atas do Congresso, CD, Site, Coro. 

 Geminar seis grupos corais dois a dois com 
intercâmbios culturais que incluem atuações 
recíprocas; 

 Formação de um grupo coral composto por 6 
grupos já existentes; 

 1 Congresso de Etnomusicologia, subordinado 
ao tema “As Músicas que o Povo Canta”, onde 
o Cante tem o peso mais expressivo, Publicação 
das atas do congresso; 

 Gravação e edição de 1 CD com as modas do 
Coro. 

 
 

 

Metas 

 1 grupo coral constituído, em 2015 

 1 Congresso de Etnomusicologia a decorrer em 2015  

 1 CD com modas do Coro, em 2015 
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Cronograma  

 

 

Compromisso 

O presente Plano de Ação é assumido como válido no período temporal de 2014 a 2017. 

 
 
______________________________     
José A. Orta 
Coordenador da Intervenção 

 
 
___________________________________        
Vito Carioca 
Presidente do IPBeja 

  

Ano/Mês 2014 2015 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Geminar seis 
grupos corais  

             

Formação de um 
grupo coral  

                        

Congresso de 
Etnomusicologia, 
subordinado ao 
tema “As Músicas 
que o Povo 
Canta”,  

     
 

                   

Publicação das 
Atas do 
Congresso. 

                        

Gravação e Edição 
de CD 

                        

Criação de um site 
pelo IPBeja sobre 
o Cante 
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Intervenção IV.3.1. Avaliar a eficiência energética dos edifícios do Campus do IPBeja 

PLANO DE AÇÃO 
 
Equipa Nuno António Rocha Rosário 

Equipa Complementar n.a. 

Recursos Financeiros 
(estimativa orçamental) 

Auditoria Energética (AE) 
Custo da AE = 25.000,00 €; 
Implementação de medidas na sequência da AE = 50.000,00 €; 
Poupança Estimada = 25.000,00 €/ano. 
 
Certificação Energética (CE) 
OPÇÃO I (Reparar os equipamentos avariados): 
Reparação dos Sistemas AVAC = 300.000,00 €; 
Limpeza das Instalações e Equipamentos = 20.000,00 €; 
Contrato de Manutenção (4 visitas anuais) = 50.000,00 €/ano. 
 
OPÇÃO II (Desativar os equipamentos avariados): 
Limpeza das Instalações e Equipamentos = 5.000,00 €; 
Contrato de Manutenção (4 visitas anuais) = 25.000,00 €/ano. 
 
Elaboração de Planos de Manutenção Periódica (PMP) = 2.000,00 €; 
Emissão de Certificados Energéticos = 25.000,00 €; 
Técnico Responsável (TIM III) = 10.000,00 €/ano. 
(Obrigatório de acordo com a legislação em vigor – DL n.º 118/2013 de 20 
de Agosto) 
 
Estimativa (AE + CE – OPÇÃO I) 
422.000,00 € + 60.000 €/ano 
 
Estimativa (AE + CE – OPÇÃO II) 
107.000,00 € + 35.000 €/ano 
 

 

 

Objetivos 

Melhorar a Eficiência Energética dos Edifícios do IPBeja; Obtenção da Certificação Energética dos Edifícios do 
IPBeja 

Indicadores de realização  Indicadores de resultado  

 Número de Certificados Energéticos emitidos.  Emissão de Certificados Energéticos dos 
Edifícios. 

 
 

 

Metas 

 Diminuição de 10% no consumo de Energia nos Edifícios do IPBeja 
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Cronograma 

 

 

 

Compromisso 

O presente Plano de Acão é assumido como válido no período temporal de 2014 a 2017. 

______________________________________    
Nuno António Rocha Rosário  
Coordenador da Intervenção 

_____________________________________________        
Vito Carioca  
Presidente do IPBeja 
 

 

  

Ano/Mês 2014 2015 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Auditoria 
Energética 

                        

Implementação de 
medidas na 
sequência da AE 

                        

Reparação dos 
Sistemas AVAC 
(Opção I) 

                        

Limpeza das 
Instalações e 
Equipamentos 

                        

Planos de 
Manutenção 
Periódica 

                        

Manutenção                         

Certificados 
Energéticos 

                        

Técnico 
Responsável 

                        

Ano/Mês 2016 2017 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Manutenção                         

Técnico 
Responsável 
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3.5 EIXO V- PROMOVER A CULTURA E IDENTIDADE 

INSTITUCIONAL, SUPORTADA POR UM MODELO DE 

TRANSVERSALIDADE 
 
 

 
DOMÍNIOS 

 

V.1. Dinâmica e Funcionamento Organizativo em 

Conformidade com o Modelo Estatutário 

V.2. Consolidar a cultura de avaliação 
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Intervenção V.1.1. Rever os Estatutos do IPBeja, promovendo a reflexão pública acerca da 

organização  

 

PLANO DE AÇÃO 
 
Equipa Paulo Daniel Peres Cavaco 

Manuel David Masseno 
Catarina Freire Martins 

Recursos Financeiros 
(estimativa orçamental) 

n.a 

 

Objetivos 

 Propor alterações, devidamente participadas e fundamentadas, aos Estatutos vigentes; 

 Assegurar a adequação dos Estatutos ao Instituto Politécnico de Beja, de acordo com o quadro legal 
vigente, as especificidades da Instituição e o subsistema de ensino superior em que se insere.  

Indicadores de realização  Indicadores de resultado  

 Estudo e análise crítica dos Estatutos do IPBeja; 

 Promoção da audição e participação dos Órgãos, 
Dirigentes e responsáveis de estruturas, serviços e 
unidades orgânicas do IPBeja; 

 Promoção de participação e reflexão públicas, em 
especial dos membros da atividade académica, 
relativamente à necessidade, conteúdo e sentido 
de uma possível revisão dos Estatutos do IPBeja. 

 Alterações propostas aos Estatutos; 

 Conclusão de um Projeto de Revisão dos 
Estatutos. 

 
 

 

Metas 

 Conclusão do processo de revisão dos Estatutos do Instituto Politécnico de Beja, com alteração, aprovação 
e entrada em vigor concluída até 31 de dezembro de 2015. 
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Cronograma 

 

 

 

 

Ano/Mês 2014 2015 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Estudo e análise 
prévios dos 
Estatutos atuais 

                        

Audição/Participaçã
o dos Órgãos, 
Dirigentes, 
responsáveis de 
estruturas, serviços 
e unidades 
orgânicas 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                      

Participação e 
reflexão públicas, 
em especial dos 
demais membros 
da atividade 
académica 

                        

Discussão e 
ponderação de 
propostas 
resultantes das 
fases precedentes 

                        

Redação e 
apresentação ao 
Presidente do 
IPBeja de um 
projeto de 
Estatutos revisto 

                        

Subsunção do 
Projeto aos órgãos 
legal e 
estatutariamente 
competentes da 
Instituição para a 
revisão dos 
Estatutos e 
aprovação da nova 
versão 

                        

Conclusão dos 
procedimentos 
legais de revisão 
dos Estatutos 

                        

Publicação e 
Entrada em Vigor 
dos Estatutos 
Revistos 
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Compromisso 

O presente Plano de Acão é assumido como válido no período temporal de 2014 a 2017. 

_____________________________________ 
Paulo Cavaco 
Administrador do IPBeja 

_____________________________________________        
Vito Carioca  
Presidente do IPBeja 
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Intervenção V.1.2. Apoiar a criação de uma estrutura representativa do pessoal não 

docente 

PLANO DE AÇÃO 
 
Equipa Paulo Daniel Peres Cavaco 

José Manuel Cabanas 
Manuel António Bravo Monge 
Piedade Ramires 

Recursos Financeiros 
(estimativa orçamental) 

n.a 

 

Objetivos 

 Propor a criação de uma estrutura representativa do pessoal não docente do IPBeja; 

 Integrar a estrutura representativa do pessoal não docente do IPBeja nos Estatutos da Instituição e na sua 
estrutura organizacional. 

Indicadores de realização  Indicadores de resultado  

 Estudo e análise comparativos de modelos de 
estruturas análogas eventualmente existentes; 

 Promoção da audição e participação do pessoal 
não docente do IPBeja; 

 Redação de uma proposta de regulamento 
orgânico e de funcionamento da estrutura 
representativa do pessoal não docente do IPBeja e 
de uma proposta de alteração aos Estatutos da 
Instituição. 

 Conclusão de um Regulamento próprio para a 
estrutura representativa do pessoal não 
docente do IPBeja; 

 Conclusão de um Projeto de Revisão dos 
Estatutos titulando a integração da estrutura 
representativa do pessoal não docente do 
IPBeja. 

 
 

 

Metas 

 Criação e entrada em funcionamento de uma estrutura representativa do pessoal não docente do Instituto 
Politécnico de Beja até 30 de junho de 2015 e titulada nos Estatutos da Instituição até 31 dezembro de 
2015. 
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Cronograma 

 

 

 

Compromisso 

O presente Plano de Acão é assumido como válido no período temporal de 2014 a 2017. 

_____________________________________ 
Paulo Cavaco 
Administrador do IPBeja 

_____________________________________________        
Vito Carioca  
Presidente do IPBeja 
 

  

Ano/Mês 2014 2015 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Estudo e análise de 
estruturas análogas 
eventualmente 
existentes 

                        

Audição/Participação 
do pessoal não 
docente do IPBeja 

  
 
 

                      

Discussão e 
ponderação de 
propostas resultantes 
da fase precedente 

                        

Redação e 
apresentação ao 
Presidente do IPBeja 
de um projeto de 
Regulamento orgânico 
e de funcionamento 
da estrutura 
representativa e de 
uma redação proposta 
de revisão dos 
Estatutos que 
comporte a estrutura 

                        

Aprovação do 
Regulamento 

                        

Publicação e Entrada 
em Vigor dos 
Estatutos Revistos 
com integração da 
estrutura 
representativa do 
pessoal não docente 
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Intervenção V.1.3. Certificar um Sistema de gestão da qualidade 

PLANO DE AÇÃO 
 
Equipa Pró- Presidente para a Avaliação e Qualidade (Coordenação) 

Conselho para Avaliação e Qualidade  
Gabinete de Qualidade, Avaliação e Procedimentos  
Serviços de Planeamento e Desenvolvimento Estratégico do Instituto 
Politécnico de Beja 

Equipa Complementar Equipa de Consultores externos (acreditados que prestem serviços no 
âmbito da gestão e formação em qualidade) 

Recursos Financeiros 
(estimativa orçamental) 

Entre os 30.000,00€ e 50.000,00€. 

 

Objetivos 

Implementação de um sistema de Gestão da Qualidade do IPBeja. 

Indicadores de realização  Indicadores de resultado  

 Elaboração do manual do sistema de gestão da 
qualidade; 

 Elaboração de um plano de qualidade do IPBeja; 

 Implementação do manual do sistema de gestão 
da qualidade; 

 Elaboração da informação a disponibilizar às 
comissões técnico-científicas dos cursos para 
procederem à elaboração dos relatórios de curso, 
com periodicidade anual. 

 Manual do sistema de gestão da qualidade; 

 Plano de qualidade; 

 Monitorização da oferta formativa de 1ºciclo, 
com periodicidade anual. 

 

 
 

 

Metas 

 Implementação de um sistema de gestão da qualidade comum a todos os serviços e órgão do IPBeja; 

 Acreditação/certificação de cursos, serviços, de gabinetes e de sectores, bem como de laboratórios do 
IPBeja. 

 

Cronograma 

 

 

Ano/Mês 2014 2015 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Revisão do manual 
do Sistema de 
Gestão da 
Qualidade 

                        

Implementação das 
alterações do 
Sistema de Gestão 
da Qualidade 

                        

Monitorização do 
processo 

                        



 

104 

 

 

 

 

Compromisso 

O presente Plano de Ação é assumido como válido no período temporal de 2014 a 2017 

 

 
 
____________________________________________ 
João Mendes Leal 
Pró-Presidente para a Avaliação e Qualidade                                                                          
 

 
 
_______________________________________       
Vito Carioca 
Presidente do IPBeja 
 

  

Ano/Mês 2016 2017 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Revisão do manual do 
Sistema de Gestão da 
Qualidade 

                        

Implementação das 
alterações do Sistema 
de Gestão da Qualidade 

                        

Monitorização do 
processo 

                        



 

105 

Intervenção V.1.4. Implementar um sistema integrado de gestão4
 

PLANO DE AÇÃO 
 
Equipa Vice-Presidente (Coordenação) 

José Cabanas  
Célia Ricardo e Fátima Cravinho  
Carlos Borralho  
Ana Simenta  
Ana Cristina Romão  
Helena Lança  

Equipa Complementar Todos elementos que integram os diversos serviços do IPBeja 

Recursos Financeiros 
(estimativa orçamental) 

48.469,04 € + Iva (Pagamentos Mensais / módulo financeiro) 

 

Objetivos 

Implementação de um Sistema Integrado de Apoio à Gestão que permita a:  

 Validação mensal de registos e verificação da coerência da informação registada com identificação de 
ocorrências e medidas de correção, até ao dia 15 do mês seguinte; 

 Validação e apresentação ao IPBeja de todos os mapas obrigatórios para a prestação de conta, por 
ano (sendo iniciado em 2014, até 31.03.14). 

Indicadores de realização  Indicadores de resultado  

 N.º de reuniões de planeamento do projeto; 

 N.º de reuniões de especificação de requisitos; 

 Instalação do servidor de formação; 

 Execução do plano de formação; 

 Importação e carregamento de dados; 

 Processo de implementação efetuar-se-á em 
conformidade com o cronograma apresentado no 
presente documento; 

 Entrada em produção da aplicação (até 14.01.13). 

 Tempo de acesso à informação; 

 Nível de integridade e fiabilidade dos dados; 

 Níveis de produtividade (N.º recursos/tempo 
despendido). 

 
 

 

                                                           
4 Obs. Através da presente intervenção, pretende-se implementar um sistema integrado de apoio à gestão que permita uma total fluidez 

de dados entre as diversas áreas funcionais do instituto, nomeadamente nas áreas de Recursos Humanos, Financeira, Tesouraria, Projetos, 

Aprovisionamento e Património e, que permita numa fase posterior, interligar os Serviços Académicos com os restantes serviços, através 

de sistemas de Workflow.  

 

Propõe-se a existência de um único software que interligue as diversas áreas. Cada um dos serviços terá o seu sistema de informação 

preparado para realizar as suas tarefas específicas, formando em conjunto um software integrado sobre uma única base de dados que 

facilita a partilha de informação e a comunicação de dados, permitindo em simultâneo evitar a redundância de informação, melhorar o 

controlo da execução orçamental e promover a máxima produtividade da instituição, num ambiente harmonioso e intuitivo, 

impulsionando o máximo desempenho de cada um dos seus utilizadores. 

 

Após análise das várias soluções disponíveis e atendendo às restrições legais em vigor, o Conselho de Gestão deliberou que se procedesse à 

adjudicação de licenciamentos adicionais (para novos utilizadores) e ao apoio na implementação do Sistemas Integrados de Apoio à Gestão 

(SIAG) (área financeira), tendo em consideração que o referido sistema já se encontrava integralmente instalado no IPBeja, apesar de 

apenas ser utilizado na área dos recursos humanos. A interligação entre a área financeira e a área de recursos humanos permitirá, de 

imediato, utilizar novas e importantes valências do SIAG. 

 



 

106 

Metas 

 Apresentação da Conta de Gerência anual através do SIAG e em conformidade com o Poc-Educação (o 
processo será iniciado em 2014) 

 

Cronograma 

 

Compromisso 

O presente Plano de Acão é assumido como válido no período temporal de 2014 a 2017. 

_____________________________________ 
Isidro Féria 
Vice-Presidente do IPBeja                                                      

_____________________________________ 
Vito Carioca  
Presidente do IPBeja 
 
 

Ano/Mês 2014 2015 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Parametrização do 
sistema 

                        

Parametrização e 
desenvolvimento de 
indicadores de gestão 

                        

Migração de dados                         

Parametrização da 
logística: Stocks, 
Compras e Vendas 

                        

Tratamento do 
inventário (registo e 
manutenção do 
inventário) 

                        

Processos de 
planeamento da gestão 
financeira e orçamental 

                        

Definição de operações 
de controlo orçamental 

                        

Planeamento da 
contabilidade 
orçamental e 
patrimonial de acordo 
com o Poc-educação 

                        

Planeamento e 
execução da 
contabilidade analítica 

                        

Planeamento e 
parametrização da 
gestão da tesouraria 

                        

Interligação ao módulo 
da gestão académica 

                        

Implementação de 
sistemas de Workflow 
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Intervenção V.1.5. Consolidar o protocolo institucional 

PLANO DE AÇÃO 
 
Equipa Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação (Coordenação) 

Ana Isabel Rodrigues 
Paulo Cavaco 
Paula Monteiro 
Ana Velhinho 
Fátima Raposo 
Ana Simenta 

Recursos (complementar à 
equipa) 

Direções das escolas 
Serviços de Ação Social 
Provedor do Estudante 
Associações de Estudantes 
Gabinete de Qualidade, Avaliação e Procedimentos 
Gabinete de Mobilidade e Cooperação 
Serviço de Tecnologias da Informação e da Comunicação 
Serviços Académicos 

Recursos Financeiros 
(estimativa orçamental) 

Não determinado. Despesas a identificar sujeitas a cabimentação e prévia 
aprovação do Conselho de Gestão. Custos associados à aquisição e objetos 
necessários à implementação de rotinas protocolares, tais como aquisição de 
bandeiras 1000€ em 4 anos. 

 

Objetivos 

 Estabilizar o calendário de eventos/cerimónias protocolares da relação do IPBeja com entidades externas 
e internas 

 Definir as normas de relação protocolar e cerimonial em situações de formalismo institucional; 

 Criar o “Manual de Protocolo e Cerimónia do IPBeja” 

 Instituir rotinas protocolares; 

 Disseminar junto da comunidade académica a existência de um “Manual de Protocolo e Cerimónia do 
IPBeja”; 

 Apoiar a implementação do protocolo institucional em situações diversas; 

 Criar uma plataforma para solicitar o apoio protocolar. 

Indicadores de realização  Indicadores de resultado  

 N.º de reuniões realizadas para preparação do 
“Manual de protocolo e Cerimónia do IPBeja”; 

 N.º de ações de esclarecimento sobre o “Manual 
de Protocolo e Cerimónia” no IPBeja; 

 N.º de eventos objeto do “Manual de Protocolo e 
Cerimónia do IPBeja”; 

 N.º de reuniões realizadas para apresentação do 
protocolo institucional aos órgãos do IPBeja; 

 N.º de ações de apoio à implementação do 
protocolo; 

 N.º de ações disponibilizadas no formulário on-
line para solicitação de apoio protocolar para a 
realização de eventos. 

 N.º de eventos apoiados ao nível da 
implementação do protocolo institucional; 

 N.º de acessos on-line ao “Manual de Protocolo 
e Cerimónia do IPBeja”; 

 N.º de requisições com pedido de apoio para a 
implementação do protocolo institucional; 

 N.º de episódios identificados como quebra do 
protocolo institucional. 
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Metas 

 Adoção do Protocolo Institucional em 30% dos eventos realizados em 2014 (seminários, conferências), 
com um acréscimo de 15% ao ano até 2017 

 Redução, do número de quebras de protocolo registadas, em 25% ao ano, tendo por base o número 
registado no final de 2014 

 100% das cerimónias oficiais em 2015 de acordo com as regras protocolares estabelecidas no Manual de 
Protocolo e Cerimónia 

 

Cronograma 

 

 

Compromisso 

O presente Plano de Ação é assumido como válido no período temporal de 2014 a 2017. 

___________________________________ 
Aldo Passarinho 
Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação 

__________________________________ 
Vito Carioca 
Presidente do IPBeja 

Ano/Mês 2014 2015 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Definição do calendário 
de eventos 
institucionais regulares 

                        

Consensualização dos 
calendários de eventos 
com as diferentes 
estruturas do IPBeja 

                        

Definição do conjunto 
de normas protocolares 

                        

Elaboração do Manual 
de Normas Protocolares 
e de Cerimónia 

                        

Instituir rotinas 
protocolares de acordo 
com o Manual de 
Normas Protocolares e 
de Cerimónia 

                        

Criar uma plataforma 
para solicitar o apoio no 
protocolo institucional 

                        

Disseminar junto de 
toda a comunidade 
académica o protocolo 
institucional 

                        

Ano/Mês 2016 2017 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Apoiar a implementação 
do protocolo 
institucional 

                        

Relatórios de 
monitorização da ação 
do Plano Estratégico 
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Intervenção V.2.1. Monitorizar o Sistema de avaliação do pessoal docente 

PLANO DE AÇÃO 
 
Equipa Presidência do IPBeja (Coordenação) 

Conselho para Avaliação e Qualidade (Coordenação) 
Conselho Técnico Cientifico 
Diretores de Departamento 

Equipa Complementar n.a. 

Recursos Financeiros 
(estimativa orçamental) 

Despesas correntes – 1.000,00€. 

 

Objetivos 

Avaliação do Desempenho do Pessoal Docente 

Indicadores de realização  Indicadores de resultado  

 Distribuição dos relatórios individuais pelo grupo 
de relatores; 

 Notificações, individuais, e por escrito, das 
classificações provisórias dos relatores, entregues 
aos docentes; 

 N.º de reclamações rececionadas; 

 N.º de processos redistribuídos aos relatores para 
reapreciação; 

 Plano de Monitorização do processo de avaliação 
de desempenho dos docentes; 

 Sessões de trabalho com vista ao 
acompanhamento do processo de avaliação; 

 Sessões de esclarecimento a dúvidas/solicitações 
aos docentes na organização do seu processo de 
avaliação; 

 Distribuição aos docentes e relatores das 
avaliações realizadas pelos alunos, no que diz 
respeito às unidades curriculares lecionadas por 
aqueles. 

 Plano de monitorização do processo de 
avaliação do desempenho dos docentes; 

 Relatórios da avaliação feita às unidades 
curriculares, entregues aos relatores e aos 
docentes; 

 Relatório com os resultados da monitorização 
feita ao processo de avaliação do desempenho 
dos docentes. 

 
 

 

Metas 

 Processo de avaliação do desempenho docente 

 Ausência de reclamações face aos resultados de avaliação do desempenho docente no triénio 2011/2013. 
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Cronograma 

 

 

Compromisso 

 

O presente Plano de Ação é assumido como válido no período temporal de 2014 a 2017 
 

 
 
_____________________________       
João Mendes Leal 
Pró-Presidente para a Avaliação e Qualidade                                                                          
 

 
 
_____________________________________        
Vito Carioca 
Presidente do IPBeja 
 

 

Ano/Mês 2014 2015 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Definição do plano de ação de 
cada docente  

                        

Distribuição dos relatórios de 
desempenho dos docentes 
pelos relatores 

                        

Distribuição dos 
questionários para avaliação 
das unidades curriculares  

                        

Recolha de dados dos 
questionários aplicados  

                        

Relatórios de avaliação das 
unidades curriculares, por 
curso 

                        

Disseminação dos resultados 
da avaliação das unidades 
curriculares 

                        

Ano/Mês 2016 2017 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Definição do plano de ação de 
cada docente  

                        

Distribuição dos relatórios de 
desempenho dos docentes 
pelos relatores 

                        

Distribuição dos 
questionários para avaliação 
das unidades curriculares  

                        

Recolha de dados dos 
questionários aplicados  

                        

Relatórios de avaliação das 
unidades curriculares, por 
curso 

                        

Disseminação dos resultados 
da avaliação das unidades 
curriculares 
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Intervenção V.2.2. Monitorizar o Sistema de avaliação do pessoal não docente  

PLANO DE AÇÃO 
 

Equipa Conselho para Avaliação e Qualidade (Coordenação) 
Presidente do IPBeja  
Presidente do Conselho Coordenador da Avaliação 
Conselho Coordenador da Avaliação 

Equipa Complementar Membros do Conselho Coordenador da Avaliação (CCA) 
Avaliadores 
Coordenadores Funcionais 

Recursos Financeiros 
(estimativa orçamental) 

Formação de Avaliadores: 1.000,00€; 
Outras despesas correntes: 1.000,00€. 

 

Objetivos 

 Monitorização do processo de avaliação do pessoal não docente; 

 Garantir a equidade no processo de Avaliação do Pessoal não docente. 

Indicadores de realização  Indicadores de resultado  

 Harmonização dos objetivos definidos entre 
avaliado/avaliador; 

 N.º de reuniões de trabalho para aferição e 
monitorização das propostas de objetivos para 
avaliação; 

 N.º de sessões de trabalho conducentes à 
construção do plano de monitorização; 

 Construção de plano de monitorização de 
procedimentos com vista a equidade dos 
processos de avaliação individuais/serviço. 

 Plano anual de ação de promoção do sucesso 
educativo (apoio ao estudante); 

 % de docentes do IPBeja participantes nas 
atividades definidas no plano de ação; 

 % de estudantes participantes nas ações 
definidas após identificação do perfil inicial e 
dos resultados obtidos. 

 
 

 

Metas 

 100% das propostas  de avaliação monitorizadas com vista à equidade dos processos de avaliação 
individuais/serviço 

 0% de reclamações apresentadas 
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Cronograma 

 

 

Compromisso 

O presente Plano de Ação é assumido como válido no período temporal de 2014 a 2017 

 
______________________________________    
João Mendes Leal 
Pró-Presidente para a Avaliação e Qualidade                                                                  

 
_____________________________________________        
Vito Carioca 
Presidente do IPBeja 

Ano/Mês 2014 2015 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Processo de 
recolha das 
propostas de 
avaliação 

                        

Harmonização dos 
objetivos 
propostos 

                        

Atribuição das 
classificações 
obtidas e 
informação aos 
funcionários por 
parte dos 
avaliadores 

                        

Monitorização do 
processo de 
avaliação pelo CCA 

                        

Relatórios de 
Monitorização do 
Processo SIADAP3 

                        

Ano/Mês 2016 2017 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Processo de 
recolha das 
propostas de 
avaliação 

                        

Harmonização dos 
objetivos 
propostos 

                        

Atribuição das 
classificações 
obtidas e 
informação aos 
funcionários por 
parte dos 
avaliadores 

                        

Monitorização do 
processo de 
avaliação pelo CCA 

                        

Relatórios de 
Monitorização do 
Processo SIADAP3 
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Intervenção V.2.3. Monitorizar a Implementação das recomendações da European 

University Association (EUA) 

PLANO DE AÇÃO 
 
Equipa Conselho para Avaliação e Qualidade (Coordenação) 

Steering Comittee 

Equipa Complementar Pro-Presidente para a Imagem e Comunicação  
Pró- Presidente para a Investigação e Conhecimento 

Recursos Financeiros 
(estimativa orçamental) 

Despesas correntes – 1000 euros 

 

Objetivos 

Acompanhar e adequar dinâmica funcional em função da avaliação externa em curso pela EUA 

Indicadores de realização  Indicadores de resultado  

 Plano de monitorização do cumprimento das 
recomendações da equipa da EUA; 

 N.º sessões de trabalho com vista à monitorização 
do processo de avaliação externa EUA. 

 Plano de Monitorização do processo de 
avaliação externa da EUA, anual; 

 Relatório com os resultados da monitorização 
relativos às recomendações da equipa da EUA, 
anual. 

 
 

 

Metas 

 Superação da grande maioria dos constrangimentos à ação presentes nas recomendações da EUA 
relacionados com a dinâmica institucional 

 Prolongamento da existência/ação do Steering Comittee para além do processo de avaliação da EUA 

 Implementação de processos de autoavaliação institucional, com uma dinâmica próxima da desenvolvida 
pela equipa da EUA, com periodicidade bianual 

 

Cronograma 

 

Ano/Mês 2014 2015 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Relatório com os 
resultados do 
processo de 
monitorização 

                        

Ações de 
monitorização  

                        

Ano/Mês 2016 2017 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Relatório com os 
resultados do 
processo de 
monitorização 

                        

Ações de 
monitorização  
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Compromisso 

O presente Plano de Ação é assumido como válido no período temporal de 2014 a 2017 

 

 
______________________________________ 
João Mendes Leal 
Pró-Presidente para a Avaliação e Qualidade                                                                          
 

 
_____________________________________________        
Vito Carioca 
Presidente do IPBeja 
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3.6 EIXO VI- REFORÇAR A INTERNACIONALIZAÇÃO NUM 

CONTEXTO DE DIVERSIFICAÇÃO E QUALIDADE 
 

 
DOMÍNIOS 

 

VI. Estratégia para a Internacionalização 
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Intervenção VI.1.1. Consolidar a mobilidade internacional de colaboradores não docentes, 

docentes e estudantes 

PLANO DE AÇÃO 
 
Equipa Pró-Presidente para as Relações Internacionais (Coordenação) 

Gabinete de Relações Internacionais 

Equipa Complementar Coordenadores de Curso 
Representantes para a Mobilidade Internacional dos Cursos 
Gabinete de Projetos 
Serviços de Planeamento e Desenvolvimento Estratégico 
Gabinete de Imagem e Comunicação 
Serviços Académicos 
Associações e Estudantes; 
Serviços de Acção Social 
João Portugal 
Manuel Masseno 

Recursos Financeiros 
(estimativa orçamental) 

Erasmus + 
Bolsas de estudantes (60*1150€):69.000€/ano 
Bolsas de docentes (20*1000€): 20.000€/ano  
Bolsas de pessoal (2*1000€): 2.000€/ano  
Organização da mobilidade: 9.000€ Total/ano: aprox. 100.000€ 
Financiamento (aprox): Erasmus: 75.000€ (75%) + Orçamento Receitas 
Próprias: 25.000€ (25%) 

 
Erasmus Al Sud: 
Bolsas de estudantes (45*956€):42.000€/ano 

 
Bartolomeu Gusmão: 
Bolsas de estudantes (3*1250€):3.750€/ano 

 
Programas Internacionais do Santander Universidades: 
Bolsas de estudantes (2*1600€):3.750€/ano 

 
Cooperação com Macau: 
Bolsas de estudantes (2*1500€):3.000€/ano 
Alojamento e alimentação dos estudantes a receber. 

 

Objetivos 

ERASMUS+ 

 Integrar a mobilidade internacional de estudantes e docentes nas atividades de desenvolvimento 
académico; 

 Promover a dimensão internacional dos cursos do IPBeja; 

 Fortalecer a cooperação internacional; 

 Favorecer a integração de atividades de carater internacional e multicultural do Campus; 

 Melhorar a qualidade da mobilidade internacional. 
 
ERASMUS AL SUD 

 Ajudar os estudantes a adaptarem-se aos requisitos do mercado laboral na união europeia, fomentando 
as oportunidades de realização de experiências internacionais em contexto profissional; 

 Permitir que os estudantes desenvolvam aptidões específicas incluindo as de línguas e melhorem o seu 
conhecimento sobre a cultura económica e social de determinado país e num contexto de aquisição de 
experiência de trabalho; 
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 Promover a cooperação entre IES e empresas; 

 Contribuir para o desenvolvimento de um conjunto de jovens bem qualificados, de espírito aberto e 
internacionalmente experientes como futuros profissionais. 
 

BARTOLOMEU GUSMÃO 

 Promover a mobilidade e a cooperação internacional, pela criação de condições para o intercâmbio de 
estudantes, estagiários e docentes, preferencialmente ao nível do 2º ciclo de formação; 

 Fortalecer a dimensão internacional de parceiros locais e regionais, pelo benefício da integração de 
estagiários brasileiros; 

 Promover o desenvolvimento científico e profissional de discentes e docentes do IPBeja e IES Brasileiras. 
 
PROGRAMAS INTERNACIONAIS DO SANTANDER UNIVERSIDADES 
Promover a mobilidade e a cooperação internacional, pela criação de condições para o intercâmbio de 
estudantes 
 
COOPERAÇÃO com MACAU 

 Existência de bolsas de mobilidade; 

 Promover a mobilidade e a cooperação internacional com o Instituto Politécnico de Macau. 

Indicadores de realização  Indicadores de resultado  

 Candidatura à Carta Universitária Erasmus 
(EUC); 

 N.º de candidaturas para financiamento (bolsas) 

 N.º de acordos renovados de cooperação de 
suporte à mobilidade dos cursos; 

 N.º de acordos de cooperação com empresas 
nacionais e internacionais no âmbito do 
Erasmus Al Sud; 

 N.º de iniciativas de divulgação de informação 
sobre os diversos programas de mobilidade; 

 N.º de documentos de enquadramento 
académico, técnico, administrativo e financeiro 
da mobilidade internacional emanados pela 
União Europeia, AN PROALV e IPBeja; 

 N.º UC preparadas para serem lecionadas em 
sistema bilingue; 

 N.º de atividades e iniciativas favorecedoras da 
qualidade da mobilidade internacional; 

 N.º de sessões de esclarecimento e preparação 
para candidaturas junto de estudantes e 
docentes; 

 N.º de participações do GRI em reuniões e 
sessões de trabalho de âmbito nacional e 
internacional; 

 N.º de iniciativas e ações de promoção 
internacional do IPBeja; 

 N.º de ações/iniciativas promotoras de 
integração sociocultural do estudante 
internacional; 

 Suporte à criação de um grupo de apoio ao 
aluno estrangeiro. 

 Obtenção da Carta Universitária Erasmus (EUC); 

 N.º de bolsas de mobilidade; 

 N.º de estudantes enviados por curso; 

 N.º de estudantes recebidos por curso; 

 N.º de estudantes recebidos para efetuar estágio 
em empresas parceiras; 

 N.º de docentes enviados por curso; 

 N.º de docentes recebidos por curso; 

 N.º de parceiros internacionais / curso; 

 N.º de empresas parceiras internacionais e 
nacionais; 

 N.º de estudantes com reconhecimento 
académico; 

 N.º de seminários internacionais disponíveis para 
docentes/visitantes estrangeiros; 

 Guia de referência para reconhecimento 
académico dos créditos obtidos no âmbito da 
mobilidade; 

 Acompanhamento e instrução técnico-
administrativa dos processos dos 
estudantes/docentes enviados e recebidos; 

 Bases de dados de parceiros Erasmus; 

 Bases de dados das bolsas (gestão financeira); 

 Períodos de candidatura on line; 

 Critérios de candidatura, seleção e seriação de 
candidatos para atribuição de mobilidade; 

 Atualização o site do GRI com informação útil à 
mobilidade internacional: estudantes, docentes 
enviados/recebidos; 

 Cumprimento das Normas de Gestão do 
Programa Erasmus e outros documentos 
orientadores 

 Existência de um grupo de apoio ao aluno 
estrangeiro reconhecido pela ESN Portugal. 
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Metas 
Criar condições que favoreçam a utilização a 100% das bolsas de mobilidade (estudantes, docentes e pessoal 
não docente) atribuídas anualmente ao IPBeja ao abrigo dos diversos programas de mobilidade em que 
participa: 

 Garantir o reconhecimento académico a todos os estudantes em mobilidade (100%). 

 Por curso de licenciatura/ano, assegurar um mínimo de mobilidade no ambito do programa Erasmus+: 
• Envio de 2 estudantes; 
• Receção de 2 estudantes;  
• Envio de 1 docente; 
• Receção de 2 docentes;  
• 3 Instituições parceiras. 
• Enviar um mínimo de 2 técnicos para formação/ano; 

 Por curso, assegurar um mínimo de mobilidade de 4 estudantes no âmbito do programa Erasmus Al 
SUD: 

• Disponibilizar informação estatística actualizada sobre a mobilidade: fluxos e parcerias; 
• Divulgar os programas de trabalho das missões de ensino dos docentes estrangeiros através 

dos diversos canais; 
• Garantir a integração das missões de ensino dos docentes estrangeiros no normal ; 
• funcionamento dos cursos e/ou dinamização de seminários internacionais temáticos abertos 

à comunidade. 

 Melhorar a utilização das TIC na gestão dos programas de 
• mobilidade através de: 
• Candidaturas de estudantes on line; 
• Questionários sobre qualidade do serviço on line; 
• Garantir a 100% o cumprimento das Normas de Gestão do Programa Erasmus + e Erasmus Al 

SUD. 

Cronograma 

Ano/Mês 2014 2015 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Preparação do 
enquadramento 
dos programas de 
mobilidade 

                        

Preparação das 
candidaturas à 
mobilidade dos 
estudantes 

                        

Celebração de 
acordos bilaterais 

                        

Candidatura ao 
programa Erasmus 

                        

Acolhimento de 
alunos estrangeiros 

                        

Candidaturas à 
mobilidade 
estudante 

                        

Candidatura à 
mobilidade dos 
docentes 

                        



 

119 

 

 

 

 

Compromisso 

O presente Plano de Ação é assumido como válido no período temporal de 2014 a 2017. 

 
 
______________________________ 
Nuno Loureiro 
Pró-Presidente para as Relações Internacionais 

 
 
_________________________________ 
Vito Carioca 
Presidente do IPBeja 

  

Ano/Mês 2016 2017 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Preparação do 
enquadramento 
dos programas de 
mobilidade  

                        

Preparação das 
candidaturas à 
mobilidade dos 
estudantes 

                        

Celebração de 
acordos bilaterais 

     
 

                   

Candidatura ao 
programa Erasmus 

                        

Acolhimento de 
alunos estrangeiros 

                        

Candidaturas à 
mobilidade 
estudante 

                        

Candidatura à 
mobilidade dos 
docentes 
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Intervenção VI.1.2. Reforçar a Cooperação ibérica, nomeadamente ao nível de programas 

doutorais 

PLANO DE AÇÃO 
 
Equipa Pró-Presidente para as Relações Internacionais (Coordenação) 

Pró- Presidente para o Planeamento e Desenvolvimento Estratégico 

Equipa Complementar De acordo com os projectos a dinamizar serão constituidas equipas de 
trabalho ajustadas às suas áreas de intervenção 
Directores das Unidades Orgânicas 
Comissões técnico-cientificas e pedagógicas dos cursos 
Gabinete de Imagem e Comunicação 
Gabinete de Investigação e Conhecimento 

Recursos Financeiros 
(estimativa orçamental) 

Não determinado. Despesas a identificar sujeitas a cabimentação e prévia 
aprovação do Conselho de Gestão. 

 

Objetivos 

 Consolidar os protocolos generalistas existentes com as universidades de Huelva, Sevilha e Estremadura; 

 Elaborar protocolos específicos que permitam desenvolver dinâmicas de colaboração entre as 
instituições; 

 Criar equipas de trabalho por áreas promovem o desenvolvimento de projetos, prestações de serviços e 
formação com impactos positivos na região onde se integram; 

 Consolidar a mobilidade de docentes e investigadores entre instituições de forma integrada com as 
necessidades da formação do curso; 

 Consolidar o reconhecimento dos mestrados lecionados no IPBeja por parte das instituições espanholas e 
possibilitar aos estudantes do IPBeja a continuação para estudos de doutoramento. 

Indicadores de realização  Indicadores de resultado  

 N.º de contactos com as universidades espanholas 
fronteiriças; 

 N.º de pesquisas de exploração da oportunidade 
de cooperação; 

 N.º de reuniões/sessões de trabalho; 

 N.º de propostas de enquadramento das 
atividades de mobilidade e cooperação; 

 N.º de contactos com coordenadores de curso e 
outros serviços /departamentos internos. 

 N.º de reuniões realizadas; 

 N.º de planos de estudos reconhecidos; 

 N.º de docentes e investigadores que 
realizaram mobilidade; 

 N.º de docentes e investigadores que 
dinamizaram ações integrados nos planos 
formativos das instituições; 

 N.º de docentes e investigadores que 
dinamizaram ações de âmbito científico; 

 N.º de doutoramentos que reconhecem e 
privilegiam os estudantes do IPBeja. 

 
 

 

Metas 

 Planos de reconhecimento da formação do IPBeja e proseguimento para estudos de doutoramento 

 

 

 

 



 

121 

Cronograma 

 

 

Compromisso 

O presente Plano de Ação é assumido como válido no período temporal de 2014 a 2017. 

 
 
______________________________ 
Nuno Loureiro 
Pró-Presidente para as Relações Internacionais 

 
 
_________________________________ 
Vito Carioca 
Presidente do IPBeja 

  

Ano/Mês 2014 2015 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Reunião com os 
reitores das 
universidades 
espanholas 

                        

Constituição de 
equipas de 
trabalho por curso 

                        

Apresentação de 
propostas de 
cooperação  

                        

Discussão das 
propostas e 
implementação 
dos trabalhos de 
organização 

                        

Divulgação das 
propostas 
conjuntas 

                        

Inicio das 
formações  
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Intervenção VI.1.3. Afirmar o IPBeja enquanto interlocutor da CPLP 

PLANO DE AÇÃO 
 
Equipa Pró-Presidente para as Relações Internacionais (Coordenação) 

Gabinete de Relações Internacionais 

Equipa Complementar Cabo Verde -  António do Rosário Olveira 
Directores das Unidades Orgânicas 
Comissões técnico-cientificas e pedagógicas dos cursos 
Gabinete de Imagem e Comunicação 
Gabinete de Investigação e Conhecimento  
De acordo com os projectos a dinamizar serão constituidas equipas de 
trabalho ajustadas às suas áreas de intervenção 

Recursos Financeiros 
(estimativa orçamental) 

Não determinado. Despesas a identificar sujeitas a cabimentação e prévia 
aprovação do Conselho de Gestão. 

 

Objetivos 

 Consolidar os protocolos existentes com instituições de ensino e empresas; 

 Estabelecer novos protocolos com instituições de ensino e empresas; 

 Elaborar protocolos específicos que permitam desenvolver dinâmicas de colaboração entre as 
instituições; 

 Criar equipas de trabalho por áreas promovem o desenvolvimento de projetos, prestações de serviços e 
formação com impactos positivos na região onde se integram; 

 Fomentar a mobilidade de docentes e investigadores entre instituições. 

Indicadores de realização  Indicadores de resultado  

 N.º de contactos com as instituições de ensino e 
empresas; 

 N.º de pesquisas de exploração da oportunidade 
de cooperação; 

 N.º de reuniões/sessões de trabalho; 

 N.º de propostas de enquadramento das 
atividades de mobilidade e cooperação; 

 N.º de contactos com coordenadores de curso e 
outros serviços /departamentos internos. 

 N.º de planos de estudos reconhecidos; 

 N.º de docentes e investigadores que 
realizaram mobilidade; 

 N.º de docentes e investigadores que 
dinamizaram ações; integrados nos planos 
formativos das instituições; 

 N.º de docentes e investigadores que 
dinamizaram ações de âmbito científico. 

 
 

 

Metas 

 Planos de reconhecimento da formação do IPBeja e proseguimento para estudos de doutoramento 
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Cronograma 

 

 

Compromisso 

O presente Plano de Ação é assumido como válido no período temporal de 2014 a 2017. 

 
 
______________________________________ 
Nuno Loureiro 
Pró-Presidente para as Relações Internacionais 

 
 
_____________________________________________ 
Vito Carioca 
Presidente do IPBeja 

  

Ano/Mês 2014 2015 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Contacto com com 
IES e Empresas  
para consolidar os  
protocolos 
existentes  

                        

Contacto com IES e 
Empresas  para 
realizar novos   
protocolos  

                        

Realização de  
protocolos 
especificos 

                        

Criação de equipas 
de trabalho 

     
 

                   

Promoção da  
mobilidade de 
docentes e 
investigadores 

                        

Ano/Mês 2016 2017 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Promoção da  
mobilidade de 
docentes e 
investigadores  

                        

Promoção de 
reuniões entre 
parceiros  
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Intervenção VI.1.4. Realizar o Encontro COM Culturas 

PLANO DE AÇÃO 
 
Equipa Pró-Presidente para as Relações Internacionais (Coordenação) 

Gabinete de Relações Internacionais 
Serviços de Planeamento e Desenvolvimento Estratégico  
Gabinete de Imagem e Comunicação 

Equipa Complementar Centro de Línguas e Culturas  

Diretores das Unidades Orgânicas  
Comissões Científicas de Curso 

Estudantes do IPBeja  
Estudantes Erasmus 

Recursos Financeiros 
(estimativa orçamental) 

Não determinado. Despesas a identificar sujeitas a cabimentação e prévia 
aprovação do Conselho de Gestão. 

 

Objetivos 

 Expor as diferentes abordagens de cada país sobre os temas em análise de acordo com as áreas de ensino 
estruturantes do IPBeja; 

 Estreitar os laços com a instituição convidada, através da demonstração e partilha de características 
culturais; 

 Projetar o trabalho desenvolvido pelo IPBeja a nível interno e externo. 

Indicadores de realização  Indicadores de resultado  

 Identificação da instituição participante; 

 N.º de reuniões desenvolvidas, pela equipa 
interna, para a elaboração do programa; 

 N.º de reuniões/contactos estabelecidos entre a 
equipa do IPBeja e equipa da instituição de 
ensino superior estrangeira; 

 N.º de contactos feitos para o envolvimento nas 
atividades de docentes, funcionários e alunos; 

 N.º de contactos tidos para angariação de 
patrocinadores; 

 Plano de divulgação e disseminação do programa, 
do evento e dos resultados; 

 Preparação do material de divulgação; 

 Sessões de trabalho para monitorização do 
processo e avaliação final. 

 1 Programa para o Encontro de Culturas 

 N.º de atividades desenvolvidas; 

 N.º de docentes envolvidos nas atividades 

 N.º de funcionários envolvidos nas atividades 

 N.º de alunos envolvidos nas atividades  

 N.º de elementos da comunidade (estudantes, 
estudantes Erasmus, docentes, pessoal não 
docente, elementos da comunidade externo ao 
IPBeja) que assistiram/participaram nas 
atividades; 

 N.º de patrocínios angariados; 

 N.º de protocolo/acordo bilateral de trabalho 
entre instituições em contacto 

 
 

 

Metas 

 Construção conjunta de projetos ou formações no prazo máximo de um ano após a realização do evento 

 Realização de pelo menos 1 seminário/congresso/colóquio/encontro científico 
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Cronograma 

 

 

 

Compromisso 

O presente Plano de Ação é assumido como válido no período temporal de 2014 a 2017. 

 
__________________________________ 
Nuno Loureiro 
Pró-Presidente para as Relações Internacionais 

 
_______________________________ 
Vito Carioca 
Presidente do IPBeja 

Ano/Mês 2014 2015 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Definição da 
instituição 
participante 

                        

Reunião com a 
equipa de trabalho 

                        

Elaboração do 
programa 

                        

Contactos com os 
oradores 
convidados  

                        

Contacto com os 
patrocinadores 

                        

Divulgação do 
evento 

                        

Realização do 
evento 

                        

Ano/Mês 2016 2017 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Definição da 
instituição 
participante 

                        

Reunião com a 
equipa de trabalho 

                        

Elaboração do 
programa 

                        

Contactos com os 
oradores 
convidados  

                        

Contacto com os 
patrocinadores 

                        

Divulgação do 
evento 

                        

Realização do 
evento 

                        

Avaliação do 
evento 
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Intervenção VI.1.5. Cooperação com a Sul-América 

PLANO DE AÇÃO 
 
Equipa Pró-Presidente para as Relações Internacionais (Coordenação) 

Gabinete de Relações Internacionais 

Equipa Complementar Nuno Sidónio Pereira 
João Portugal 
Manuel Masseno 
Directores das Unidades Orgânicas 
Comissões técnico-cientificas e pedagógicas dos cursos 
Gabinete de Imagem e Comunicação 
Gabinete de Investigação e Conhecimento 
 
De acordo com os projectos a dinamizar serão constituidas equipas de 
trabalho ajustadas às suas áreas de intervenção 

Recursos Financeiros 
(estimativa orçamental) 

Não determinado. Despesas a identificar sujeitas a cabimentação e prévia 
aprovação do Conselho de Gestão. 

 

Objetivos 

 Consolidar os protocolos existentes com IES e Empresas; 

 Estabelecer novos protocolos com IES e Empresas; 

 Elaborar protocolos específicos que permitam desenvolver dinâmicas de colaboração entre as 
instituições; 

 Criar equipas de trabalho por áreas promovem o desenvolvimento de projetos, prestações de serviços e 
formação com impactos positivos na região onde se integram; 

 Fomentar a mobilidade de docentes e investigadores entre instituições. 

Indicadores de realização  Indicadores de resultado  

 N.º de contactos com as IES e empresas 

 N.º de pesquisas de exploração da oportunidade 
de cooperação 

 N.º de reuniões/sessões de trabalho 

 N.º de propostas de enquadramento das atividades 
de mobilidade e cooperação 

 N.º de contactos com coordenadores de curso e 
outros serviços /departamentos internos. 

 N.º de reuniões realizadas 

 N.º de planos de estudos reconhecidos 

 N.º de docentes e investigadores que 
realizaram mobilidade 

 N.º de docentes e investigadores que 
dinamizaram ações integrados nos planos 
formativos das instituições 

 N.º de docentes e investigadores que 
dinamizaram ações de âmbito científico 

 
 

 

Metas 

 Parcerias de trabalho formalizadas com IES e Empresas 

 Plano de reconhecimento da formação do IPBeja e proseguimento para estudos de doutoramento 
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Cronograma 

 

Compromisso 

O presente Plano de Ação é assumido como válido no período temporal de 2014 a 2017. 

___________________________ 
Nuno Loureiro 
Pró-Presidente para as Relações Internacionais 

_______________________________ 
Vito Carioca 
Presidente do IPBeja 

  

Ano/Mês 2014 2015 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Contacto com IES  e 
empresas  para 
consolidar os  protocolos 
existentes  

                        

Contacto com IES e 
empresas  para realizar 
novos protocolos 
existentes 

                        

Realização de protocolos 
especificos 

     
 

                   

Desenvolvimento de 
projetos, prestações de 
serviços e formação  

                        

Promoção da  mobilidade 
de docentes e 
investigadores 
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Intervenção VI.1.6. Estudar a viabilidade da instalação de um centro de cooperação e 

formação do IPBeja, em Moçambique, em parceria com instituições locais 

PLANO DE AÇÃO 
 
Equipa Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação (Coordenação) 

Presidente do IPBeja 
Presidente do Conselho Geral 
Pró-Presidente para as Relações Internacionais 
João Portugal 
Nuno Sidónio 
Teresa Pataca 

Recursos (complementar à 
equipa) 

Direções das escolas 
Centros e Laboratórios 
Gabinete de Imagem e Comunicação 
Gabinete de Projetos 
Serviço de Tecnologias da Informação e da Comunicação 
Serviços Académicos 
Serviços Jurídicos 

Recursos Financeiros 
(estimativa orçamental) 

Cerca de 14.000€ por ano, no período de 2014 a 2017. Previsível a 
existência de receita com origem na inscrição de estudantes a partir de 
2016. Despesas a identificar sujeitas a cabimentação e prévia aprovação do 
Conselho de Gestão.  

 

Objetivos 

 

 Desenvolver uma “Plataforma de Cooperação Estratégica com Moçambique”, com base em pressupostos 
culturais e de responsabilidade social, suportada por uma rede multidimensional de relações 
pessoais/institucionais e de suporte à comunicação; 

 Identificar potenciais parceiros nacionais, com ações ou projetos em Moçambique, e possíveis linhas de 
financiamento de suporte às ações a desenvolver; 

 Implementar um conjunto de ações conducentes à identificação de necessidades e oportunidades para o 
desenvolvimento de parcerias com Moçambique, no domínio da área de cada uma das intervenções 
estratégica do IPBeja, e partilhar essa informação institucionalmente; 

 Capacitar uma equipa de intervenção estratégica preparada para atuar em Moçambique nos domínios: i) 
da educação para o desenvolvimento e cultura; ii) da agricultura, tecnologias dos alimentos e ambiente; 
iii) da saúde; iv) das tecnologias da informação e da comunicação; 

 Capacitar agentes locais em Moçambique para a manutenção de um “Centro de Recursos e Formação” de 
apoio à intervenção estratégica, e captação de estudantes internacionais para o IPBeja; 

 Criar as condições legais, administrativas e de recursos para implementar ações de formação profissional 
ajustadas às necessidades identificadas. 

Indicadores de realização  Indicadores de resultado  

 N.º de reuniões realizadas; 

 N.º de deslocações a Moçambique; 

 N.º de ações/projetos desenvolvidos com base 
em pressupostos culturais e de responsabilidade 
social, de apoio à intervenção estratégica; 

 N.º de protocolos celebrados com parceiros 
nacionais com intervenção em Moçambique; 

 N.º de ações implementadas com o intuito fazer 
o diagnóstico de necessidades e oportunidades 
para o desenvolvimento da parceria estratégica 

 N.º de acessos à versão on-line da Plataforma 
de Cooperação Estratégica com Moçambique, 
com origem em Moçambique, medidos com 
métricas do Google Analytics; 

 N.º de parceiros nacionais associados à 
“plataforma de cooperação estratégica com 
Moçambique”; 

 N.º de ações de formação profissional criadas 

no âmbito da atuação do Centro de Recursos e 
Formação; 
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com Moçambique; 
 N.º de ações de capacitação da equipa de 

intervenção estratégica para atuação em 
Moçambique 

 N.º de recursos afetos ao “Centro de Recursos e 
Formação - Moçambique.” 

 N.º de agentes locais em Moçambique 
capacitados para serem colaboradores do “Centro 
de Recursos e Formação - Moçambique.” 

 N.º de estudantes internacionais captados 
através do “Centro de Competências e 
Formação - Moçambique”; 

 N.º de projetos de cooperação e 
desenvolvimento aprovados e implementados 
em Moçambique. 

 
 

 

Metas 

 Aumentar em 25% ao ano o número de acesso ao site do IPBeja a partir de Moçambique, tendo por base 
o número de acessos, medidos através do Google Analytics, no ano de 2013 (269 visitas) 

 Efetuar duas missões anuais em Moçambique, até ao final de 2015, com vista à consecução dos objetivos 
da intervenção estratégica 

 Desenvolver duas ações anuais de responsabilidade cultural e social “para com Moçambique”, até ao final 
de 2015, ano a partir do qual devem duplicar para 4 ações anuais 

 Capacitar como agentes locais ao serviço do IPBeja em Moçambique, 3 novos agentes por ano, a partir de 
2015 

 Implementar o projeto piloto do “Centro de Recursos e Formação - Moçambique” em 2016, com a 
implementação das duas primeiras ações, ao que se deverá seguir uma duplicação das ações em 2017. 

 

 

 

Cronograma 

Ano/Mês 2014 2015 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Reuniões da equipa                         

Preparação das 
missões em 
Moçambique 

                        

Missões em 
Moçambique para 
formalização de 
relações com 
parceiros e 
capacitação 

     
 

                   

Ações de 
responsabilidade 
social e cultural 

                        

Formalização da rede 
de parceria 
estratégica de 
entidades nacionais 
com intervenção em 
Moçambique 

                        

Capacitação de 
colaboradores 
moçambicanos 

                        

Diagnóstico de                         
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necessidades de 
intervenção 
estratégica 

Identificação dos 
requisitos para a 
implementação do 
“Centro de Recursos 
e Formação” 

                        

Consensualização das 
ações a implementar  

                        

Monitorização da 
intervenção 
estratégica 

                        

Cronograma 

Ano/Mês 2016 2017 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Reuniões da equipa                         

Preparação das 
missões em 
Moçambique 

                        

Missões em 
Moçambique  

                        

Ações de 
responsabilidade 
social e cultural 

                        

Capacitação de 
colaboradores 
moçambicanos 

                        

Implementação do 
“Centro de 
Recursos e 
Formação” 

                        

Implementação das 
primeiras ações no 
domínio da 
utilização de 
recursos e 
formação 

                        

Ações de relações 
públicas e 
comunicação do 
“Centro de 
Recursos e 
Formação” 

                        

Monitorização dos 
resultados 

                        

Avaliação da 
intervenção 
estratégica 
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Compromisso 

O presente Plano de Ação é assumido como válido no período temporal de 2014 a 2017. 

___________________________________ 
Aldo Passarinho 
Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação 

__________________________________ 
Vito Carioca 
Presidente do IPBeja 

 

 


